อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง กำาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่ …………………………………………………………
Written at …………………………………………………………
วันที่ ……..…เดือน ……………….……….. พ.ศ………………
Date………..Month………………………….Year…………….
(1) ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………………
I/We Mr./Mrs./Miss……………………………………………………………….Nationality……………………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่………………… ถนน………………………….…….………….… ตำาบล/ แขวง……………...……………………………
Address……………………..Road……………………………………..………. Sub-District……………...……………………………
อำาเภอ/ เขต……………………………… จังหวัด……………….………………… รหัสไปรษณี ย…
์ …………… โทรศัพท์.......................
District………………………………….. Province ……………….……………… Zip Code…………………. Tel. ……………………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) “บริ ษทั ”
being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”
โดยถือหุน้ จำานวนทั้งสิ้ นรวม …..….………………………….. หุน้ ,
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….………เสียง
Holding the total amount of ………………………………… shares
(3) ขอมอบฉันทะให้  1. ………………………………………………………………..……… อายุ………………...ปี
Hereby appoint  1. ……………………………………………………………………….. Age ………….. Years
อยูบ่ า้ นเลขที่………………… ถนน………………………….…….………….… ตำาบล/ แขวง……………...……………………………
Address……………………..Road……………………………………..………. Sub-District……………...……………………………
อำาเภอ/ เขต……………………………… จังหวัด……………….………………… รหัสไปรษณี ย…
์ …………… โทรศัพท์.......................
District………………………………….. Province ……………….……………… Zip Code…………………. Tel. ……………………
 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ตำาแหน่ งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ :
308/19-20 ถนนรถไฟ ตำาบลพระปฐมเจดีย์ อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
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
หรื อ

หรื อ  3. นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล
ตำาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ :
165/9 หมู่ 1 ตำาบลหนองหอย อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Or hereby appoint  3. Dr. Dusit
Srisakul : Managing Director
Address :
165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

อายุ 60 ปี
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี 2564 ของบริษัท เชียงใหม่ รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้ อง
ประชุ มชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้ งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.
ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563
Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders.
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานการดำาเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณารับรองรายงานประจำาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ
Agenda Item 3; Certify the company’ s annual report and the board of directors’ report for 2020.
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2020.
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain
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ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำาไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล
Agenda Item 5; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2020’ s
operational results.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำาหนดค่าตอบแทน
Agenda Item 6; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2021.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain
ระเบียบวาระที่ 7.
Agenda Item 7;
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
To consider and approve the re-election of directors who are retired by rotation.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุ ด
 เห็นด้วย/ Approve

(Election of all nominees as whole)
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

 การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล (Election of each nominees individually)
1.
ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย
ตำาแหน่ ง
กรรมการบริษัท
Dr. Chamnan
Chanapai
Position
Chairman
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสี ยง/ Abstain
2.

นายสิทธิ
ภาณุพฒ
ั นพงศ์
ตำาแหน่ ง
กรรมการบริษัท
Mr. Sithi
Panupattanapong Position
Director
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสี ยง/ Abstain

3.

นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล
ตำาแหน่ ง
กรรมการบริษัท
Mr. Chaisith
Viriyamettakul Position
Director
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสี ยง/ Abstain

4.

นายเกริก
Mr. Krirk

จิตตาลาน
ตำาแหน่ ง
Jittalan Position

 เห็นด้วย/ Approve

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสี ยง/ Abstain
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ระเบียบวาระที่ 8.
Agenda Item 8;
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
To consider and approve the directors’ remuneration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติให้ สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัทย่อย

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)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่ เห็นด้ วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติให้ สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกันของบริษัทย่อย

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)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่ เห็นด้ วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่อาจจะเสนอได้ ต่อที่ประชุ ม (ถ้ามี)
Agenda Item 11; To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)
(5) คำาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ………………………………………………………………
Other statements or evidences (If any) of the proxy ……………………………………………………………………
(6) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ม
เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (………...…………………………….) Proxy Grantor
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (………………………………………..) Proxy Holder
***********************************************************************************************************************************************************
หมายเหตุ 1.
Remarks;

2.

3.

4.

5.
6.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ (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.
กรณี หากมีขอ้ กำาหนดหรื อข้อบังคับใดกำาหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณี ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐาน
โดยระบุไว้ในข้อ (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).
ในกรณีมอบฉันทะ จะต้ องแนบสำ าเนาบัตรประจำาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมเซ็นรับรองสำ าเนา
กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.
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ใบประจำาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.
ในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ …………………………………………………. ใน
At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No………...…... to be held on
วันที่ …………………………………… เวลา ……………… น. ณ………………………………………………………………………….
date…………………………………… time………………. hrs. at……………………………………………………………………….
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
*****************************************************************************

วาระที่ …………………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………….
Agenda

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Subject

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ …………………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………….
Agenda

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Subject

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 งดออกเสี ยง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ ………………………………………… ผูม้ อบฉันทะ
Signed (………………………………………) Grantor
วันที่ (Date) …………./…………../…………..
ลงชื่อ ………………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (…………………………… …………) Proxy
วันที่ (Date) …………./…………../…………..
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