
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

   

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

วันที่  ……….เดือน.................................... พ.ศ. ............. 
Date             Month         Year 

  

(1) ข้าพเจ้า.........................................................................................สัญชาติ.................................อยู่บ้านเลขที่........................ถนน.................................... 
I/We                 Nationality                       Address                         Road 

ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต ...................................................จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์........................... 
Tambol/Sub-district                Amphoe/District                                    Province                           Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Srivichai Vejvivat Public Company Limited. 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ................................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................................เสียง ดังน้ี 

Holding the total amount of                                             shares with the voting rights of                                         votes as follows: 

หุ้นสามัญ ..............................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................... ...............................................................เสียง 
Ordinary share                                                    shares with the voting rights of                                                                votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 

(1) ช่ือ………………………………………….………………………สัญชาติ………………….อายุ.............ปี         อยู่บ้านเลขที.่...............ถนน....................................... 
      Name                                                  Nationality          Age      years          residing at                Road     

ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 

Tambol/Sub-district                        Amphoe/District                             Province                            Postal Code                  or 

 (2)  ช่ือ………………………………………….………………………สัญชาติ………………….อายุ.............ปี         อยู่บ้านเลขที่................ถนน....................................... 
      Name                                                  Nationality          Age      years          residing at                Road     

ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................. 
Tambol/Sub-district                        Amphoe/District                             Province                            Postal Code                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ช้ัน 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 
74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf of the General Meeting of Shareholders for the year 2017 to be 
held on April 29, 2017 at 09.00 a.m. at Khwanmung (Building 1, 7th floor) Vichaivej International Hospital Omnoi, 74/5 Moo 4, OmnoiSub-district, 
Krathumbaen District, Samutsakhon, or at any adjournment thereof to the date, time and venue. 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ีดังน้ี 

        I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda No. 1: To acknowledge the matters notified by the Chairman of the Board 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

  Agenda No. 2: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 



 ระเบียบวาระท่ี 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 

Agenda No. 3: To acknowledge operating results of the Company for the year ended 31 December 2016 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 

Agenda No. 4: To consider and approve the balance sheet and the comprehensive income statement of the Company and 
subsidiaries for the year ended 31 December 2016 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
Agenda No. 5: To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
Agenda No. 6: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

 To elect directors as a whole 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

To elect each director individually 

1. ชื่อ ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ   Name :  Assistant Prof. Dr. Saisunee Vanadurongwan 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

2. ชื่อ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล   Name : Ms.Nopporn Tirawattanagool 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

3. ชื่อ นายทินวรรธน์ มหธราดล   Name : Mr.Tinnawat Mahataradol 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

4. ชื่อ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์   Name : Porntep Siriwanarangsun, MD., MPH., Ph.D.  

 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

Agenda No. 7 : To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2017 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

     ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
                   Agenda No. 8 : To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditing fee for 
the year 2017 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 : Any other business (if any)   

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not the vote of the Shareholder. 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those 
stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our 
behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except 
for vote of the proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ / Signed...............................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 

                     (.........................................................................) 

ลงช่ือ / Signed...............................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 

                   (...............................................................................) 



หมายเหตุ/Remarks :  

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รั บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each 
nominated director individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Regular Continued Proxy Form B. as enclosed. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
Regular Continued Proxy (Form B.) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of  SrivichaiVejvivat Public Company Limited. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ช้ัน 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 
74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf of the General Meeting of Shareholders for the year 2017 to be 
held on April 29, 2017 at 09.00 a.m. at Khwanmung (Building 1, 7th floor) Vichaivej International Hospital Omnoi, 74/5 Moo 4, OmnoiSub-district, 
Krathumbaen District, Samutsakhon, or at any adjournment thereof to the date, time and venue. 

 
 วาระที่...........................เร่ือง.............................................................................................................................. .......  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

 วาระที่...........................เร่ือง..................................................................................... ................................................  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 
 

 วาระที่...........................เร่ือง.....................................................................................................................................  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 

 
 วาระที่...........................เร่ือง..................................................................................... ................................................  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 
 Approve   Object  Abstain 

 



วาระที่...........เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.                  Subject : 

 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................. 
 Name of  Director : 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 
Approve   Object  Abstain 

ช่ือกรรมการ.................................................................................................................................. 
 Name of  Director : 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

ช่ือกรรมการ........................................................................................... ....................................... 
 Name of  Director : 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ................ 
 Name of  Director : 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. ................ 
 Name of  Director : 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

Approve   Object  Abstain 

 
 วาระที่...........................เร่ือง..................................................................................... ................................................  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตา มความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 
 Approve   Object  Abstain 

 
 วาระที่...........................เร่ือง.....................................................................................................................................  
 Agenda No.                  Subject : 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction. 

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตา มความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (b)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง 

 Approve   Object  Abstain 

 
 
 

 


