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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก) 

PROXY Form A. 
เขียนที่................................................................................... 
Written at……………………….………………………….……. 

       วนัที.่...........เดือน..............................พ.ศ............................... 
       Date…..……Month……………………..…Year…………….... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกลุ................................................สญัชาต.ิ............................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss….…………….……….……Surname…………………………...………..…..Nationality……………..…... 
อยูบ้่านเลขที.่...................ถนน..................................…..ต าบล/แขวง...........................…............อ าเภอ/เขต................................................ 
Address……….....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….…………...…………………… 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..………………….……Zip Code………………
  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….…....………..เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of…………….…………shares  
  หุ้นสามญั………………………...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….…....………..เสยีง 
 Ordinary share………………………..shares 
  หุ้นบริุมสิทธิ…………………....…...…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………….…………….…เสียง 
 Preference share…………………….shares 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี 

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 

 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 
  3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

                Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 
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  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกลุ...............................................................อาย…ุ........ปี 

Mr./Mrs./Miss………………………………...….………..Surname……………………………..……….………………………… Age..….…… 
อยูบ้่านเลขที.่............ถนน…….........…..ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................….จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์............... 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…
  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 
51/3 Ngarmvongvan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้มอบฉันทะ 
Signature (…................................................................) Proxy 
Grantor 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.....................................................................) Proxy 
Holder 

         
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

        
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

 
* หมายเหต ุRemarks: 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy 
holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

2. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 
2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  PROXY Form B. 
 

เขียนที่.................................................................................... 
Written at………………………………………………..……….. 

       วนัที.่............เดือน.....................................พ.ศ........................ 
       Date…….…Month………………….……Year……………...... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกลุ.........................................................สญัชาติ........................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss………………………….……Surname……………..………..………..…………..Nationality………....….. 
อยูบ้่านเลขที.่..................ถนน……....................................ต าบล/แขวง................................…...........อ าเภอ/เขต......................................... 
Address…….…...…Road…………………………….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์........................Province…………..……...…...……………Zip Code…………..…...…
  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………...............………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares  

 หุ้นสามญั…………………...................……...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………...........…….…….…………..เสียง 
Ordinary share…………………………….………..shares 

  หุ้นบริุมสิทธิ…………………..…......................……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………........…………….…เสียง 
 Preference share…………………………….…….shares 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

(1) นาย/นาง/นางสาว............................……..............นามสกลุ................................................................อาย…ุ……......ปี 
      Mr./Mrs./Miss………………….………….…...Surname…………..………………..……..…………… Age.……….….... 

อยูบ้่านเลขที.่...........ถนน…...............…..ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................….จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย์................ 
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..….. 
 หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
 Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6) 

 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อาย ุ74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
 
 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 
  3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที ่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

                Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อาย ุ58 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2565 ในวนัที่ 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่น 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 
51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 

 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ของบริษัท ตามสัดส่วน ครัง้ที่  4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนย์บาท) 

 Agenda Item 2: To considered and approve the issuance and offering of warrants VIBHA-W4 to existing  
   shareholders of the company in the amount not exceeding 1,131,322,132 shares at Baht 0 
   (ZERO Baht) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพัน
หน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อย
เก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท 
(หน่ึงพันส่ีร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดย
การตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

Agenda Item 3: To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital from Baht 
1,493,908,281.60 to Baht 1,488,836,169.80 by cancelling 50,721,118 unsold ordinary shares at par 

value of Baht 0.10 per share. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 4: To consider and approve the amendment clause 4 of the Company’s Memorandum of Association  

to conform with the reduction of Company’s registered capital. 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบสามล้าน
หน่ึงแสนสามหมื่ นสองพันสอง ร้อยสิบสามบาทยี่ สิบสตางค์ )  จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 
1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหก
สิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึงพันหกร้อยหน่ึงล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปด
สิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบ
เอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหน่ึงร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) 

Agenda Item 5: To consider and approve the increment of the Company’s registered capital from Baht 
1,488,836,169.80 to Baht 1,601,968,383 by an increment of 1,313,322,132 ordinary shares at par 
value of Baht 0.10 per share 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda Item 6: To consider and approve the amendment clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 
to conform with the increase of Company’s registered capital. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 Agenda Item 7: To consider and approve the allocation of Company’s newly issued ordinary shares. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda Item 8: Other matters. (If any) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

      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. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which 
is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
       ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
 Signature (…......................................................) Proxy Grantor           Signature (..............................................................) Proxy 
Holder 
 
        ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.........................................................) Proxy Holder        Signature (.............................................................) Proxy Hold 
 
* หมายเหตุ  Remarks: 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

1.  A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more 
than one proxy holder in order to split votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 2. 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 3. 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. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6  
4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
 ในการประชมุการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวนัที่ 13 มิถนุายน 2565 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022  Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
Meeting to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 
Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..……… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
Attachment 4 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              Signature (…......................................................) Proxy Grantor 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
     
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
Name List and Details of VIBHA Independent Directors 

 
 

1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขท่ี 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี  
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขท่ี 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี  
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี  488/19 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
4. พลเอกบุญเลิศ จนัทราภาส อายุ 71 ปี 
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 
(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี 
5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Attachment 5 


