
เอกสารหมายเลข  8 
 

เอกสารและหลักฐานทผีู้เข ้าร ่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข ้าร ่วมประชุม 
วิธ ีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืห ุน้  

 
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้และท่านผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านโปรดนาํหนงัสือเชิญประชมุซงึท่านไดร้บัทางไปรษณีย ์หนงัสือ

มอบฉนัทะ และหลกัฐานซงึมีรายละเอียดดงันี มาเพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  
ของบรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) โดยเอกสารตา่ง ๆ ททีางบรษัิทรอ้งขอนนัเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทและหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวขอ้ง ซงึบรษัิทไม่มีขอ้กาํหนดการเรยีกเอกสารจากผูถื้อหุน้ทีมีลกัษณะ
เป็นการกีดกนั หรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 
1. เอกสารทผีู้เข ้าร ่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข ้าร ่วมประชุม 

 
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหท้ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัว
ขา้ราชการ ใบขบัขี หรอืหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกลุ ใหยื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

(2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนงึ) ซงึไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้ 

2.2 สาํเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ทีสว่นราชการออกให ้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ (ก)(1) และผู้
ถือหุน้ไดล้งชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3 แสดงเอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะทีสว่นราชการออกให ้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ (ก)(1) 
 
(ข) กรณีนิตบิุคคล 

(1) กรณีผูแ้ทน (กรรมการ) ของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารของผูแ้ทนนิติบคุคลทีสว่นราชการออกใหเ้ช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 

ขอ้ (ก)(1) 
1.2 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซงึรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซงึเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ 

(2) กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก หรอืแบบ ข) ซงึไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล (กรรมการ
ตามทีไดจ้ดทะเบียนไว)้ ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชือผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซงึรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทน
นิติบคุคลซงึ ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ 
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2.3 สาํเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีสว่นราชการออกให ้ซงึเป็นผูม้อบฉนัทะ 
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ (ก)( ) และลงชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะทีสว่นราชการออกให ้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ขอ้ (ก)( ) 

(3) กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก หรอืแบบ ข) ทแีนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ หรือแบบ ค ซงึ
สามารถ download ไดจ้าก website ของบรษัิทที www.bumrungrad.com/investor ซงึได้
กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) ตามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้ในฐานะเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซงึลงนามโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามทีได ้
จดทะเบียนไว ้

ค. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซงึรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนคสัโตเดียน (Custodian) ซงึลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะ
มีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง. สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกใหข้องผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซงึเป็นผูม้อบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ (ก)( ) และลงชือรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 
ก. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซงึรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดงให้
เห็นวา่ผูแ้ทน นิติบคุคลซงึลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซงึ
เป็นผูถื้อหุน้ 

ค. สาํเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซงึเป็นผูม้อบฉนัทะทีสว่นราชการออกให ้
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ (ก)( ) และลงชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานของผูร้บัมอบฉนัทะทีสว่นราชการออกให ้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ขอ้ (ก)( ) 

 
ทงันีเอกสารทีจดัทาํเป็นภาษาอืนนอกจากภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบมาดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนนัรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
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(4) กรณีผูถื้อหุน้ซงึมิไดมี้สญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลทีจดัตงัขึนตามกฎหมายตา่งประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้ (3)) 
 
ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ (ก) กรณีบุคคลธรรมดา หรอืขอ้ (ข) กรณีนิติบคุคล
ขา้งตน้ แลว้แตก่รณี โดยเอกสารทีจดัทาํเป็นภาษาอืนนอกจากภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํ
คาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนนัรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 
2. วิธ ีการมอบฉันทะ 
 
บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้(ปรากฏอยู่ในเอกสาร
หมายเลข ) จาํนวน  แบบ ดงันี 

o แบบ ก  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทวัไปซงึเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น 
o แบบ ข  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีกาํหนดรายการตา่ง ๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 
สว่นแบบ ค ซงึเป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้สามารถ download ไดจ้าก Website ของบรษัิทที 
www.bumrungrad.com/investor 
 
ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี 
(1) ผูถื้อหุน้อืน ๆ นอกจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข เท่านนั สว่นผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและ
แตง่ตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใช ้แบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค ก็ได ้
แตผู่ถื้อหุน้ทกุรายตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนงึเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน  

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนงึตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทซงึ
ขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ระบชืุอพรอ้มรายละเอียดของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลายมือชือของผูถื้อหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน  บาท พรอ้มทงัขีดฆ่าลงวนัทีทีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับรษัิทโดยจ่าหนา้ซองดงันี 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
อาคารสาํนกัผูบ้รหิาร ชนั  
เลขที 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 
ภายในวันพุธท  ี  เมษายน  เพือใหเ้จา้หนา้ทีของบรษัิทไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารเสรจ็ก่อนเรมิการประชมุ 
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ทงันี ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพียงคนเดียว ไม่สามารถแบง่แยก
จาํนวนหุน้เพือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แตผู่ถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตงัใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้อาจมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุสามารถ
แบง่แยกจาํนวนหุน้เพือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
3. การลงทะเบยีนเข ้าร ่วมประชุม 
 

บรษัิทจะเรมิรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเรมิการประชมุ  ชวัโมง หรอื ตงัแตเ่วลา .  น. เป็น
ตน้ไป ในวนัพธุที  เมษายน  ณ หอังประชมุใหญ่ ชนั  อาคาร เอ เลขที  ซอย  (นานาเหนือ) ถนน
สขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ตามแผนทีสถานทีจดัประชมุทีไดแ้นบมาพรอ้มนีเป็นเอกสารหมายเลข  
(หนา้ ) 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืห ุน้ 
 

1. หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
(1) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใชบ้ตัรสาํหรบัลงคะแนนเสียง (เวน้แตผู่ถื้อหุน้ทีไดร้ะบคุวามประสงค์

ในการลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ซงึบรษัิทจะนบัคะแนนเสียงตามทีผูถื้อหุน้ระบไุว)้ ผูถื้อหุน้
จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือโดยนบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
ออกเสียงโดยทาํเครืองหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนงึ ดว้ย
คะแนนทีมีอยู่ทงัหมดจะแบง่คะแนนเสียงไม่ได ้เวน้แตผู่ถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตงั
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซงึใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 
 
สาํหรบัวาระการเลือกตงักรรมการ อาจใชว้ิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราว
ละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ปีระชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตล่ะครงัผูถื้อหุน้
ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีอยู่ทงัหมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรอืคณะใดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้
 

(2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนง้สือมอบฉนัทะ
หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีทปีระชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากทรีะบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรอืเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเห็นสมควร 

 
2. วิธ ีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานทีประชมุจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ปีระชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี 
(1)  ประธานทปีระชมุจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามความเห็น

จากทีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค (ทีผูถื้อหุน้กาํหนดใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนตามทเีห็นสมควร) ลงคะแนนเสียงในบตัรสาํหรบั
ลงคะแนนเสียงทีไดร้บัจากบรษัิทเมือลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ โดยทาํเครืองหมายในช่อง  เห็น
ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรอื  งดออกเสียง ในบตัรสาํหรบัลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านนั 
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(3) สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค ทีผูถื้อหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามทีไดร้ะบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ บรษัิทจะนบัคะแนนตามทีผูถื้อหุน้ระบุ
มา 

 
3. มตขิองทปีระชุมผู้ถอืห ุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 

o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของทีประชมุ 
o กรณีอืน ๆ ซงึมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของทีประชมุจะเป็นไป

ตามทีกฎหมายหรอืขอ้บงัคบันนักาํหนด โดยประธานในทปีระชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชมุรบัทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระนนั 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทปีระชมุออกเสียงเพิมขนึอีกหนงึเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีขาด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรอืงใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงใน

เรอืงนนั และประธานทีประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนนัออกจากหอ้งประชมุ
ชวัคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตงักรรมการ 

 
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

เวน้แตป่ระธานจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน การนบัคะแนนเสียงจะกระทาํทนัทีและประธานแจง้ผลการนบั
คะแนนใหท้ปีระชมุทราบทกุวาระ 

 
* กรุณาสง่บตัรสาํหรบัลงคะแนนเสียงของทกุวาระคืนแก่เจา้หนา้ทีของบรษัิทเมือเสรจ็สินการประชมุ * 
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