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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก) 

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

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

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………….…....………..เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of…………….…………shares  
  หุน้สามญั………………………...…….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………….…....………..เสยีง 
 Ordinary share………………………..shares 
  หุน้บรุมิสิทธิ…………………....…...…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..…………….…………….…เสียง 
 Preference share…………………….shares 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 
 1. นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์อายุ 74 ปี 

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ่า้นเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง 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) 

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

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที่ 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) 

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

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที่ 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..….…… 
อยูบ่า้นเลขที.่............ถนน…….........…..ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................….จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย.์.............. 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.....................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…
  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน ) ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ. หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2022 at 13.00 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. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

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

        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.....................................................................) Proxy 
Holder 

         
        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

        
        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

 
* หมายเหต ุRemarks: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. ผูถื้อหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระได ้โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี  6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 3 นายชัยนรินทร ์สายรังษี มีสว่นไดเ้สีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ครบวาระในปีนี ้  และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 of the initiation letter.  
* However, Independent Director No. 3 Mr. Chainarin Sairungsri is the person who has conflict of interest in agenda Item 5, which is “To approve 

the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been 
nominated to be re-elected for another directorship term. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Attachment 5 

36/63 
 



 

 

%

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  PROXY Form B. 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………...............………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares  

 หุน้สามญั…………………...................……...…….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………...........…….…….…………..เสียง 
Ordinary share…………………………….………..shares 

  หุน้บรุมิสิทธิ…………………..…......................……หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..…………........…………….…เสียง 
 Preference share…………………………….…….shares 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 

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

อยูบ่า้นเลขที.่...........ถนน…...............…..ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................….จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์............... 
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..….. 
 หรอื ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
 Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6) 

 1. นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์อาย ุ74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ่า้นเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง 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) 

       อยูบ่า้นเลขที ่7/7 ถนนลาดพรา้ว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Attachment 5 

37/63 
 



 

 

%

  3. นายชัยนรินทร ์สายรังษี อายุ 52 ปี* 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52* 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที ่ 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) 

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

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์ าน ลาดยาว 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่น 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2022 at 13.00 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s 2021 Performance Results. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 Agenda Item 3: To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2021. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 
     ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 Agenda Item 4: To consider and approve the payment of dividend from the operating results for the year 2021. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  
Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the Board of Directors in replacement of those  

Who are retired by rotation. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ (Election of all nominees as a whole) 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล (Election of each nominee individually) 
   ชื่อกรรมการ นางญาดา พฑัฒฆายน  
   Director Name: Mrs. Yada Putthkayon  
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายพงษพ์ฒัน ์ปธานวนิช 
   Director Name: Mr. Pongpat Patanavanich 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายประมขุ อณุจกัร 
   Director Name: Mr. Pramuk Unachak 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   ชื่อกรรมการ นายชยันรนิทร ์สายรงัษี * 
   Director Name: Mr. Chainarin Sairungsri * 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายพิชญ สมบรูณสิน 
   Director Name: Mr. Pichaya Somburanasin 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน  และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 Agenda Item 6: To consider and approve the Directors’ and the Committee’s remuneration and bonus for 2022. 

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

    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
 Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing fees for 2022. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
Agenda Item 8: Other matters. (If any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

      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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ ใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 
 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..............................................................ผูม้อบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
 Signature (…......................................................) Proxy Grantor           Signature (..............................................................) Proxy 
Holder 
 
        ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.........................................................) Proxy Holder        Signature (.............................................................) Proxy Hold 
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* หมายเหตุ  Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มปร ะชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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. ผูถื้อหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระได ้โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี  6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 3 นายชัยนรินทร ์สายรังษี มีสว่นไดเ้สีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัก าร

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 of the initiation letter.  
* However, Independent Director No. 3 Mr. Chainarin Sairungsri is the person who has conflict of interest in agenda Item 5, which is “To 

approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has 
been nominated to be re-elected for another directorship term. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
 ในการประชมุการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ป ระจ าปี 2565 ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์าน  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรอื 
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 In the Meeting of the 2022 General Shareholder Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held 
on 28 April 2022 at 13.00 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.............เรือ่ง............................................................................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..……… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เรือ่ง............................................. ...............................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….……………… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เรือ่ง............................................................................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….……………… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูม้อบฉันทะ 
              Signature (…......................................................) Proxy Grantor 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
     
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
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