
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 
 
เขียนที่……………………………………………………. 
วันที่…………....เดือน……………….……พ.ศ.…….…. 

 (1) ข้าพเจ้า………….…………………………………….……………….....สัญชาต…ิ…………..….….……….. 
อยู่บ้านเลขที…่……..หมู่…….….…ถนน………………………….ต าบล/ แขวง……………….…….……………….……… 
อ าเภอ/เขต…………….………….………....จังหวัด………………….…….. ….………รหัสไปรษณีย…์………….………. 
 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน )   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………...…………….……เสียง  
ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ…………………………..………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….….…เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธ…ิ………………………..……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ……………… ……….....เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1) .…………………….……………………………….…………...…………………………อายุ……….………ปี  
อยู่บ้านเลขที…่………………………ถนน……………………………...…………ต าบล / แขวง…………………………………….
อ าเภอ / เขต ……………………………………จังหวัด…………..…………….……..…รหัสไปรษณีย…์……………….….….หรือ 

(2) .…………………….…………………………………………………………...…………อายุ………….……ปี  
อยู่บ้านเลขที…่………………………ถนน………………………….…..…………ต าบล / แขวง…………………………………….
อ าเภอ / เขต ……………………………………จังหวัด…………..………….………..…รหัสไปรษณีย…์…………………..….หรือ 

(3) .…………………….……………...…………………………………………………………อายุ……………ป ี
 อยู่บ้านเลขที…่…………………….ถนน…………………………………………ต าบล / แขวง……………………..………….…..
อ าเภอ / เขต ………………………………..….จังหวัด…………..………………..….…รหัสไปรษณีย…์…………………………. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษำยน 2564  เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน 6   
บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน)  เลขท่ี 432 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 
(1)  วำระท่ี 1 เพื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

              เป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 

       วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส 
        เงินสดของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

      ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                      เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

โปรดติด 
อากรแสตมป์  

20 บาท 



 
       วำระท่ี 3 พิจำรณำจัดสรรก ำไร และพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                      เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

       วำระท่ี 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ      
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                        กำรแต่งตั้งกรรมกำรท้ังชุด 
        เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
        1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล   ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
           บริหำรควำมเส่ียง  

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
                              2. นำงพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์   ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
             ค่ำตอบแทน 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
           3. รศ.ม.ล.สำวิกำ อุณหนันท์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

เห็นด้วย..........เสียง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
        

       วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
       วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ฯ ประจ ำปี 2564 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 
      วำระท่ี 7 เร่ือง อื่นๆ  

      ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 
 



(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 

 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
 



 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) 

 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งท่ี  1  /  2564  ของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช  จ ำกัด (มหำชน ) 

ในวันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษำยน  2564  เวลำ 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน  6   บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช  จ ำกัด  
(มหำชน)   เลขท่ี 432 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 

 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง   ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

 วาระที่………………..เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)         
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 
                เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
                                       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสียง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 


