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เอกสารหมายเลข  8 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธิ ีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  

 
ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและทา่นผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นโปรดนําหนงัสือเชิญประชมุซึง่ทา่นได้รับทางไปรษณีย์ หนงัสือ

มอบฉนัทะ และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้มาเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 28 ประจําปี 2564 
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) โดยเอกสารตา่ง ๆ ท่ีทางบริษัทร้องขอนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทไมมี่ข้อกําหนดการเรียกเอกสารจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีลกัษณะ
เป็นการกีดกนั หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
(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) กรณีนิตบิุคคล 

(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. วธิ ีการมอบฉันทะ 
 
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 ถือหุ้นทกุรายต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพ ียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึง่
ข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 9 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัทโดยจ่าหน้าซองดงันี ้
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
อาคารสํานกัผู้บริหาร ชัน้ 3 
เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
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ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน  2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนเร่ิมการ
ประชมุ 
 
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 28 เมษายน 2564 ณ หอังประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลนิิก 
เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมา
พร้อมนีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 10 (หน้า 53) 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถ ือห ุ้น 
 

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. วธิ ีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

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  ไมเ่หน็ด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบตัรสําหรับลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

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

 
3. มตขิองที่ประชุมผู้ถ ือห ุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

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  

เว้นแตป่ระธานจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 

 
* กรุณาสง่บตัรสําหรับลงคะแนนเสียงของทกุวาระคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ * 




