เอกสารหมายเลข 8
เอกสารและหลัก ฐานทีผู้เ ข้าร่วมประชุม ต้อ งแสดงก่อ นเข้าร่วมประชุม
วิธ ีก ารมอบฉัน ทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถ อื หุน้
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และท่านผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านโปรดนําหนังสือเชิญประชุมซึงท่านได้รบั ทางไปรษณีย ์ หนังสือ
มอบฉันทะ และหลักฐานซึงมีรายละเอียดดังนี มาเพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โดยเอกสารต่าง ๆ ทีทางบริษัทร้องขอนันเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง ซึงบริษัทไม่มีขอ้ กําหนดการเรียกเอกสารจากผูถ้ ือหุน้ ทีมีลกั ษณะ
เป็ นการกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ เกินสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. เอกสารทีผู้เ ข้าร่วมประชุม จะต้อ งแสดงก่อ นเข้าร่วมประชุม
(ก) กรณีบ ุค คลธรรมดา
(1) กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยืนหลักฐานประกอบด้วย
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ซึงได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว
2.2 สําเนาเอกสารของผูถ้ ือหุน้ ทีส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และผู้
ถือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้อ (ก)(1)
(ข) กรณีน ิต บิ ุค คล
(1) กรณีผแู้ ทน (กรรมการ) ของผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารของผูแ้ ทนนิติบคุ คลทีส่วนราชการออกให้เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตาม
ข้อ (ก)(1)
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
(2) กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึงได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คล (กรรมการ
ตามทีได้จดทะเบียนไว้) ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชือผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ตามทีได้จดทะเบียนไว้ และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทน
นิติบคุ คลซึง ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
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2.3 สําเนาเอกสารของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ทีส่วนราชการออกให้ ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะ
เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้อ (ก)( ) และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตาม
ข้อ (ก)( )
(3) กรณีการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรือแบบ ข) ทีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือแบบ ค ซึง
สามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที www.bumrungrad.com/investor ซึงได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน
(Custodian) ตามทีได้จดทะเบียนไว้ ในฐานะเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
ข. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึงลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีได้
จดทะเบียนไว้
ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึงรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีได้จดทะเบียนไว้
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึงลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะ
มีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
ง. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้อ (ก)( ) และลงชือรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ตามทีได้จดทะเบียนไว้ และมีขอ้ ความแสดงให้
เห็นว่าผูแ้ ทน นิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
ค. สําเนาเอกสารของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะทีส่วนราชการออกให้
เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้อ (ก)( ) และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 เอกสารหลักฐานของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตาม
ข้อ (ก)( )
ทังนีเอกสารทีจัดทําเป็ นภาษาอืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนันรับรองความถูกต้องของคําแปล
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(4) กรณีผถู้ ือหุน้ ซึงมิได้มีสญ
ั ชาติไทย หรือเป็ นนิติบคุ คลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉันทะให้คสั โตเดียนตามข้อ (3))
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ (ก) กรณีบุคคลธรรมดา หรือข้อ (ข) กรณีนิติบคุ คล
ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารทีจัดทําเป็ นภาษาอืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทํา
คําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนันรับรองความถูกต้องของคําแปล
2. วิธ ีก ารมอบฉัน ทะ
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาํ หนดไว้ (ปรากฏอยู่ในเอกสาร
หมายเลข ) จํานวน แบบ ดังนี
o แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบ
ั ซ้อน
o แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่าง ๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
ส่วนแบบ ค ซึงเป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้แต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทที
www.bumrungrad.com/investor
ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ อืน ๆ นอกจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข เท่านัน ส่วนผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้ แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได้
แต่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน
(2) มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึง
ข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ระบุชือพร้อมรายละเอียดของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ และลงลายมือชือของผูถ้ ือหุน้ ในช่องผูม้ อบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน บาท พร้อมทังขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถกู ต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทโดยจ่าหน้าซองดังนี
ฝ่ ายกฎหมาย
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักผูบ้ ริหาร ชัน
เลขที 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ภายในวัน พุธ ที

เมษายน

เพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนเริมการประชุม
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ทังนี ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงคนเดียว ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ เพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้แต่งตังให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ อาจมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ เพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. การลงทะเบีย นเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริมการประชุม ชัวโมง หรือ ตังแต่เวลา . น. เป็ น
ต้นไป ในวันพุธที เมษายน
ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน อาคาร เอ เลขที ซอย (นานาเหนือ) ถนน
ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีได้แนบมาพร้อมนีเป็ นเอกสารหมายเลข
สุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
(หน้า )
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถ อื หุน้
1. หลัก เกณฑ์ก ารลงคะแนนเสียง
(1) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บตั รสําหรับลงคะแนนเสียง (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ทีได้ระบุความประสงค์
ในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ซึงบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุไว้) ผูถ้ ือหุน้
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือโดยนับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้อง
ออกเสียงโดยทําเครืองหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง ด้วย
คะแนนทีมีอยู่ทงหมดจะแบ่
ั
งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้แต่งตัง
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึงใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราว
ละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ละครังผูถ้ ือหุน้
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนทีมีอยู่ทงหมดจะแบ่
ั
งคะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหน้งสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร
2. วิธ ีป ฏิบ ัต ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ล ะวาระ
ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบ โดยมีแนวทางดังนี
(1) ประธานทีประชุมจะเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็น
จากทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค (ทีผูถ้ ือหุน้ กําหนดให้ผรู้ บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนตามทีเห็นสมควร) ลงคะแนนเสียงในบัตรสําหรับ
ลงคะแนนเสียงทีได้รบั จากบริษัทเมือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยทําเครืองหมายในช่อง  เห็น
ด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรสําหรับลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านัน
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(3) สําหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ทีผูถ้ ือหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามทีได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนตามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุ
มา
3. มติข องทีประชุม ผู้ถ อื หุน้ จะต้อ งประกอบด้วยคะแนนเสีย งดังต่อ ไปนี
o กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
o กรณีอืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไป
ตามทีกฎหมายหรือข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระนัน
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน
เรืองนัน และประธานทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนันออกจากห้องประชุม
ชัวคราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการ
4. การนับ คะแนนเสียงและแจ้งการนับ คะแนน
เว้นแต่ประธานจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจ้งผลการนับ
คะแนนให้ทประชุ
ี มทราบทุกวาระ
* กรุณาส่งบัตรสําหรับลงคะแนนเสียงของทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าทีของบริษัทเมือเสร็จสินการประชุม *
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