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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม  

วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

  

ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้และท่านผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสอืนัดประชุม แบบการลงทะเบียน หนังสอื    

มอบฉันทะ และหลักฐานซึง่มรีายละเอยีดดังนี้ มาเพือ่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

ของบรษัิท โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) โดยเอกสารต่าง ๆ ทีท่างบรษัิทรอ้งขอนัน้ เป็นไปตามแนวทาง

ปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทางบรษัิทจะไมม่ขีอ้ก าหนดการเรยีกเอกสารจากผูถ้อืหุน้ทีม่ลีักษณะกดีกัน 

หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้เกนิสมควร โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม 

  กรณีบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ียั่งไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งชือ่รับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

2.3 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

 กรณีนติบิคุคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคลเชน่เดยีวกับกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุมอี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ก หรอืแบบ ข) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจกระท าการแทนนติบิคุคล (กรรมการตามทีไ่ดจ้ด

ทะเบยีนไว)้ ในฐานะผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจกระท า

การแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ 

ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ตามกรณีบคุคล

ธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.4  แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 

ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรอืแบบ ข) ที่แนบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม หรอืแบบ ค ซึ่ง

สามารถ download ไดจ้าก website ของบรษัิทที ่www.bumrungrad.com ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจกระท าการแทนคัสโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ด ้ 

จดทะเบยีนไว ้ในฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข. หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ด ้         

จดทะเบยีนไว ้

ค. ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

โดยผูม้อี านาจกระท าการแทนของคัสโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมอี านาจกระท าการ

แทนคสัโตเดยีน (Custodian)  

ง. ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อี านาจกระท าการแทนคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็น   

ผูม้อบฉันทะตามกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้  

ก. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอื    

มอบฉันทะแทน 

ข. ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจ

กระท าการแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทน 

นติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ค. ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ตามกรณี

บคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้รั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

ทัง้นี้เอกสารทีจ่ัดท าเป็นภาษาอืน่นอกจากภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบ

มาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

4. กรณีผูถ้อืหุน้ซ ึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรือเป็นนิตบิุคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบ

ฉันทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3) 

ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ของกรณีบคุคลธรรมการหรอืนติบิคุคลขา้งตน้ 

แลว้แตก่รณี โดยเอกสารทีจ่ัดท าเป็นภาษาอืน่นอกจากภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษา

องักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

2. วธิกีารมอบฉนัทะ 

บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้จ านวน 2 แบบ 

ดงันี ้

 แบบ ก  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่ับซอ้น 

 แบบ ข  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว 

สว่นแบบที ่3 คอืแบบ ค ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู รั้บฝากและดูแลหุน้สามารถ download ไดจ้าก website ของบริษัทที ่

www.bumrungrad.com 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนนิการ ดงันี้ 
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(1) ผูถ้อืหุน้อืน่ๆนอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบ ก หรอืแบบ ข เทา่นัน้ สว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุ

ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลอืกใช ้แบบ ก  

แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได ้แต่ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะตอ้งใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีว

เทา่น ัน้ 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรือเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ

บริษัท (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่8) โดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้ ือหุน้ประสงคจ์ะมอบ

ฉันทะ และลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหุน้ในชอ่งผูม้อบฉันทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวันทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว เพื่อใหถู้กตอ้งและมี

ผลผกูพันตามกฎหมาย 

(4) สง่หนังสอืมอบฉันทะใสซ่องคนืมาที ่

  นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ  

  ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 

  บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

  ชัน้ 5 อาคารเพลนิจติเซ็นเตอร ์

  เลขที ่2 ถนนสขุมุวทิ 

  กรุงเทพมหานคร 10110 

 ภายในวนัพุธที ่27 เมษายน 2559 กอ่นเวลาเร ิม่การประชุมอยา่งนอ้ยสองช ัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้ันเวลาเริม่ประชมุ 

ทัง้นี้ ผูถ้ ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ทีต่นถืออยู่ ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะเพียงคนเดยีว และไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้เพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้เวน้แตก่รณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้  

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้เพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

3. การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

บรษัิทจะเริม่รับลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุ 2 ชัว่โมง หรอื ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. เป็นตน้

ไป ในวันพุธที ่27 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชมุชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 

ซอยนานาเหนือ ถนนสขุุมวทิ 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่

สถานทีจ่ัดประชมุทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้ 

 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 1.   หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน (เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบคุวามประสงค์

ในการลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ จะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุว)้ โดยใหนั้บหนึ่งหุน้ต่อหนึ่ง

เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ที่

เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้

ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 

ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราว

ละคน หรอืคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แตล่ะครัง้ผูถ้อืหุน้

ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากนอ้ย

เพยีงใดไมไ่ด ้  
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 (2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนง้สอืมอบฉันทะ

หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุน

หนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมี

สทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

 2.   วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงันี ้

(1)  ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีใ่ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอืแบบ ข หรอืแบบ ค ทีผู่ถ้อืหุน้ใหผู้รั้บมอบ

ฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนตามเห็นสมควร ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทไดแ้จกให ้

เมือ่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ โดยท าเครือ่งหมายในชอ่ง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรอื  งดออก

เสยีง ลงในบตัรยนืยันการลงคะแนนเพยีงชอ่งเดยีวเทา่นัน้  

(3) ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ทีผู่ถ้อืหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดร้ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  

 3.   มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 

 กรณีอืน่ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบรษัิทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชมุจะเป็นไป

ตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทราบกอ่น

การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้ 

และประธานทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่

เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ 

 4.   การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทแีละประธานแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบทกุวาระ 

 

 

* กรณุาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคนืตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทเมือ่เสร็จส ิน้การประชมุ * 


