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หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยให้อยูใ่นระดบัเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการ
เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายปีและคา่
เบีย้ประชมุรายครัง้ 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ให้มีความยติุธรรมและสมเหตสุมผล 

2. นําเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึของกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย เพ่ืออนมุติัในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

3. จดัทําระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึเสนอแนะ
แบบฟอร์มการประเมินผล 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บริษัทมีการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ 

o คณะกรรมการบริษัท ซึง่อยูใ่นรูปแบบของ 
- คา่ตอบแทนรายปี 
- คา่เบีย้ประชมุรายครัง้ 

โดยจํานวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัและอยูใ่น
อตุสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพย์ สว่นคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุรายครัง้
อยา่งเดียว 

o คา่ตอบแทนผู้บริหาร อยูใ่นรูปของ 
- เงินเดือน 
- โบนสั 

โดยขึน้อยูก่บัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 

สําหรับรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 ซึง่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจํานวนเงินท่ี
กรรมการได้รับเป็นรายบคุคล และได้เปิดเผยคา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหวัข้อ คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุ
ยอ่ย และผู้บริหาร และในรายงานประจําปี หน้า 112 
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บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการของบริษัท 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถงึการพิจารณาและกลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ีมีความเหมาะสมจากการเสนอช่ือโดยผู้
ถือหุ้นและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเพ่ือนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีพิจารณาผู้ ท่ีมีคณุวฒิุท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดีตท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท มีความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้
มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจอยา่งมืออาชีพ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 
การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
อนึง่ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
 
โดยท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือให้แต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้
ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และมีจํานวนเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ 



 

AGM 2562 (inv).doc  27 

เอกสารหมายเลข 4 
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

ช่ือ – นามสกุล นายชยั โสภณพนิช 

อายุ 76 ปี 

ประเภทกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 36 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 

หลกัสตูรการจดัการขัน้สงู The Wharton School มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 16/2545 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่น 10/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
09/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ประธานกรรมการ บริษัท ไวทลัไลฟ์ จํากดั 
ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 10,992,920 หุ้น คิดเป็น 1.506% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (1/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (1/3)  
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ช่ือ – นามสกุล นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์  

อายุ 75 ปี 

ประเภทกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 44 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศลัยศาสตร์ มหาวิทยาลยัลีดส์ (Leeds University) 
สหราชอาณาจกัร 

วฒิุบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่เมืองเอดินเบอระ สหรัชอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การทาํงาน ศาสตราจารย์กิตติคณุ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 475,310 หุ้น คิดเป็น 0.0651% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3)  
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กรรมการอสิระ 

นิยามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้(ซึง่มีความเคร่งครัดเทา่ ๆ กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษัทมีดังต่อไปนี ้
 
- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) โดยรายละเอียดตามข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่(ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

- ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 



 

AGM 2562 (inv).doc  30 

เอกสารหมายเลข 4 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระแทนผู้ที่ออกตามวาระ 

ช่ือ – นามสกุล นางอรุณี เกษตระทตั 

อายุ 72 ปี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี 

การศกึษา บริหารธุรกิจบณัฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 
2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation รุ่น 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Compensation Committee รุ่น 2556 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2552 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั 
และรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (3/3)  
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 
1. บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มี

ความสมัพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีท่ีสงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
3. บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทมาแล้วกวา่ 20 ปี 
4.  ตารางแสดงคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนของสํานกังานสอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 

 
ปี 2562 

(เสนอในครัง้นี)้ 
ปี 2561 เพิ่มขึน้/ 

(ลดลง) 

คา่สอบบญัชีของบริษัท 3,040,000 3,210,000 (5.3%) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 1,375,000 2,205,000 (37.6%) 

คา่บริการอ่ืน  - - - 

 
5. การปฏิบติังานสอบบญัชีของบริษัทของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอแตง่ตัง้ในครัง้นี ้
 

รายช่ือ เลขที่ใบอนุญาต 
ช่วงเวลา/จาํนวนปี 
ที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 2561 (1 ปี) 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร 3853 2551-2553 (3 ปี) | 2560-2561 (2 ปี) 

3. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 3970 2554 – 2558 (5 ปี) | 2561 (1 ปี) 

 
หมายเหต ุ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 14) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นีส้ามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมทําหน้าท่ีได้ไมเ่กิน 7 รอบปีบญัชีไมว่่าจะติดตอ่กนัหรือไม ่
โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมนัน้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สมควรแตง่ตัง้ให้ นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 (ผู้สอบ
บญัชีผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชี) นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และ นางสาว
สมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจําปี 2562 และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,040,000 บาท 
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ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ 
รายการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือให้ทนุจดทะเบียนสอดคล้องกบัจํานวนหุ้นบริุมสทิธิท่ีลดลง เน่ืองจากการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเหน็วา่การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้ทนุจดทะเบียนสอดคล้องกบัจํานวนหุ้นบริุมสทิธิท่ีลดลง 
เน่ืองจากการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญันัน้ มีความเหมาะสมและเป็นผลดีในการเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้น
ให้กบัผู้ ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มจํานวนหุ้นท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์อีกด้วย 
 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อความเดมิ 
 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกเป็น    
 หุ้นสามญั 921,401,820 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านส่ีแสนหนึง่พนัแปดร้อยย่ีสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 1,300,865 หุ้น (หนึง่ล้านสามแสนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น) 
 
ข้อความใหม่ 
 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกเป็น    
 หุ้นสามญั 921,491,820 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหนึง่พนัแปดร้อยย่ีสบิหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 1,210,865 หุ้น (หนึง่ล้านสองแสนหนึง่หม่ืนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น) 
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ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
รายการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 วรรคแรก ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น
ดงันี ้

มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่เป็นการเหมาะสมท่ีจะแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายใหม่ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดสามารถขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัเม่ือใดก็ได้ ในขณะท่ีตามกฎหมายเก่าผู้ ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คนถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ ละ 10 ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัได้ 

ข้อความเดมิ 

ข้อ 40  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หน่ึงในห้า
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 (ย่ีสิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อก
ว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดสามารถ
เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายใน (หน่ึง) 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้
จากผู้ ถือหุ้น 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 40  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน (ส่ีสบิห้า) 45 วัน นบัแตว่นัได้รับ
หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 
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เอกสารหมายเลข 8 
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 26 ประจาํปี 2562) 

 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

คณุสมบติัของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นต้องมาจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท บคุคลภายนอกซึง่ยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท
และได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุใหญ่แล้วยอ่มเป็นกรรมการของบริษัทได้ 

ข้อ 22. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

22.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ ผู้
ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผู้ เป็น
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ข้อห้ามกรรมการ 

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

การกําหนดคา่ตอบแทนให้กรรมการ 

ข้อ 39. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 
ไมน้่อยกวา่ 25 (ย่ีสบิห้า) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด
สามารถเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 

หนงัสือนดัประชมุ 

ข้อ 41. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

องค์ประชมุ 

ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 (ย่ีสบิห้า) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ประธานท่ีประชมุ 

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 



 

AGM 2562 (inv).doc  36 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 (ห้า) คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติ
ให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุ
กําหนด 

การลงมติ 

ข้อ 44. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล
อ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหุ้น
บริุมสทิธิ หรือหุ้นบริุมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหลกัทรัพย์ชนิดอ่ืนตาม
บทบญัญติัของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การออกใบสําคญัแสดงสทิธิ
ในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา 

ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

45.2 พิจารณาและอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 

45.3 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

45.4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการเก่าท่ีออกตามวาระ 

45.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 

45.6 กิจการอ่ืน 
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หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 50. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้
แบง่เงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นในรูปของหุ้นปัน
ผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ด้วย 

ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนัน้จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของ
จํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารอง
สว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลําดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
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เอกสารหมายเลข 9 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและทา่นผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นโปรดนําหนงัสือนดัประชมุ แบบการลงทะเบียน หนงัสือ 

มอบฉนัทะ และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้มาเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) โดยเอกสารตา่ง ๆ ท่ีทางบริษัทร้องขอนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทไมมี่ข้อกําหนดการเรียกเอกสารจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีลกัษณะ
เป็นการกีดกนั หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2.2 สําเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และผู้
ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3 แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) 
 
(ข) กรณีนิตบุิคคล 

(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารของผู้แทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 

ข้อ (ก)(1) 
1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้) ในฐานะผู้มอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทน
นิติบคุคลซึง่ ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีสว่นราชการออกให้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ 
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ข้อ (ก)(1) 

(3) กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก หรือแบบ ข) ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ หรือแบบ ค ซึง่
สามารถ download ได้จาก website ของบริษัทท่ี www.bumrungrad.com/investor ซึง่ได้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ในฐานะเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้ 
จดทะเบียนไว้ 

ค. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนา
ถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะ
มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง. สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก. หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้
เหน็วา่ผู้แทน นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค. สําเนาเอกสารของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ 
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ข้อ (ก)(1) 
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ทัง้นีเ้อกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษ
แนบมาด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
(4) กรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะให้คสัโตเดียนตามข้อ (3)) 
 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ (ก) กรณีบคุคลธรรมดา หรือข้อ (ข) กรณีนิติบคุคล
ข้างต้น แล้วแตก่รณี โดยเอกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทํา
คําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
2. วธีิการมอบฉันทะ 
 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ จํานวน 2 แบบ ดงันี ้

o แบบ ก  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
o แบบ ข  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 
สว่นแบบ ค ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทท่ี 
www.bumrungrad.com/investor 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข เทา่นัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได้ 
แตผู่้ ถือหุ้นทกุรายต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึง่
ข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 10 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัทโดยจ่าหน้าซองดงันี ้
 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
อาคารสํานกัผู้บริหาร ชัน้ 4 
เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 



 

AGM 2562 (inv).doc  41 

 
ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยสองชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มี
เวลาตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนเวลาเร่ิมประชมุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูใ่ห้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงคนเดียว ไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุสามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็น
ต้นไป ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 
ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ี
ได้แนบมาพร้อมนีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 11 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
(1) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใช้บตัรสําหรับลงคะแนนเสียง (เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์

ในการลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว ซึง่บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้) ผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือโดยนบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้อง
ออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมายในช่อง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ ด้วย
คะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 
 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราว
ละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้น
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 
 

(2) หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหน้งสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 
2. วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
(1)  ประธานท่ีประชมุจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามความเหน็

จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค (ท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนตามท่ีเหน็สมควร) ลงคะแนนเสียงในบตัรสําหรับ
ลงคะแนนเสียงท่ีได้รับจากบริษัทเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง  เหน็
ด้วย  ไม่เหน็ด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบตัรสําหรับลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค ท่ีผู้ ถือหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุ
มา 

 
3. มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

o กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
o กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ 
(1) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกจากห้องประชมุ
ชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ  
 

* กรุณาสง่บตัรสําหรับลงคะแนนเสียงของทกุวาระคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ * 
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เอกสารหมายเลข 10 

 
ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระ 

สาํหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะพจิารณา 
บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 

อายุ 59 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

เหตุผลที่เสนอแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการอสิระ 

เป็นบคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญมานาน และไมส่ามารถหาทา่นอ่ืนแทนได้ 

การศกึษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  
รุ่น 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
2534 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั (1 กิจการ) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั 
และรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (5/5) 
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แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

บาํรุงราษฎร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 066 8888 Email: info@bumungrad.com 

 
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างเวลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. มีรถรับส่งทุก 20 นาท ี

ระหว่างสถานีบีทีเอสนานาฝ่ังสุขุมวทิซอย 3 กับอาคารบาํรุงราษฎร์อนิเตอร์เนช่ันแนลคลนิิก 
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ติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
เอกสารหมายเลข 12 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี      
วนัท่ี   เดือน พ.ศ.  

 (1)  ข้าพเจ้า    สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
ดงันี ้
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

 (2)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

 (3)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ ผู้มอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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ติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
(แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี    
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

 (1)  ข้าพเจ้า    สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)   อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
 (2)     อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
 (3)   อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 25 ประจาํปี 2561 
ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายชยั โสภณพนิช 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์  

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

3. นางอรุณี เกษตระทตั 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 6   พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย สําหรับปี 2562 จํานวนไมเ่กิน 22.2 ล้านบาท 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียน
สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน
ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธ
ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 
(นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ สถานท่ี
อ่ืนด้วย 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 
 
วาระที่ เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 




