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เอกสารหมายเลข 8 
 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม 
วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้และท่านผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านโปรดนําหนังสอืนัดประชุม แบบการลงทะเบียน หนังสอื 

มอบฉันทะ และหลักฐานซึง่มรีายละเอยีดดังน้ี มาเพือ่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่25 ประจําปี 2561 
ของบรษัิท โรงพยาบาล บํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) โดยเอกสารต่าง ๆ ทีท่างบรษัิทรอ้งขอนัน้ เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บังคับของบรษัิท และหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทางบรษัิทจะไม่มขีอ้กําหนดการเรยีกเอกสารจากผูถ้อื
หุน้ทีม่ลีักษณะกดีกนั หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้เกนิสมควร โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม 

  กรณีบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ีย่ังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขา้ราชการ 
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งชือ่รับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.3 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

 กรณีนติบิคุคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคลเชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอํีานาจกระทําการแทน
นติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ก หรอืแบบ ข) ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคล (กรรมการตามทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไว)้ ในฐานะผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจกระทํา
การแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่ 
ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.3 สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ตามกรณีบคุคล
ธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

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

3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 
ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรอืแบบ ข) ที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม หรอืแบบ ค ซึง่

สามารถ download ไดจ้าก website ของบรษัิทที่ www.bumrungrad.com ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจกระทําการแทนคัสโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ด ้ 
จดทะเบยีนไว ้ในฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข. หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูม้ีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได ้
จดทะเบยีนไว ้

ค. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลของคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
โดยผูม้อํีานาจกระทําการแทนของคัสโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมอํีานาจกระทําการ
แทนคัสโตเดยีน (Custodian) 

ง. สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อํีานาจกระทําการแทนคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็น 
ผูม้อบฉันทะตามกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถ้อืหุน้  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสือ 

มอบฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อํีานาจ

กระทําการแทนนติบิุคคล (กรรมการ) ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทน 
นติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ค. สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ตามกรณี
บคุคลธรรมดา ขอ้ 1 และลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลักฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

ทัง้นี้เอกสารทีจั่ดทําเป็นภาษาอืน่นอกจากภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

4. กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะใหคั้สโตเดยีนตามขอ้ 3) 

ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ของกรณีบุคคลธรรมการหรอืนติบิุคคลขา้งตน้ 
แลว้แตก่รณี โดยเอกสารทีจั่ดทําเป็นภาษาอืน่นอกจากภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลภาษา
องักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 
 

2. วธิกีารมอบฉนัทะ 

บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดกํ้าหนดไว ้จํานวน 2 แบบ 
ดังนี ้
 แบบ ก  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั่วไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 
 แบบ ข  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว 

สว่นแบบ ค ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้สามารถ download ไดจ้าก website ของบรษัิทที ่
www.bumrungrad.com 
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ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนนิการ ดังนี ้
(1) ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบ ก หรอืแบบ ข เท่านัน้ สว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผู ้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช ้
แบบ ก  แบบ ข หรอืแบบ ค ก็ได ้แตท่ัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทกุรายจะตอ้งใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบ
เดยีวเทา่น ัน้ 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ หรอืเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษัิท (เอกสารแนบทา้ย 9) โดยใหร้ะบชุือ่พรอ้มรายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ และลง
ลายมอืชือ่ผูถ้อืหุน้ในชอ่งผูม้อบฉันทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวันทีท่ีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมี
ผลผกูพันตามกฎหมาย 

(4) สง่หนังสอืมอบฉันทะใสซ่องคนืมาที ่
 
  นางสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร 
  เลขานุการบรษัิท 
  บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 
  อาคารสํานักผูบ้รหิาร ชัน้ 4 
  เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิ ซอย 3 (นานาเหนอื) 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
 

 ภายในวนัพุธที ่25 เมษายน 2561 กอ่นเวลาเริม่การประชมุอยา่งนอ้ยสองชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดม้ี
เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ 

ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ที่ตนถอือยู่ ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุน้เพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้เพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

3. การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

บรษัิทจะเริม่รับลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุ 2 ชัว่โมง หรอื ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้
ไป ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล คลนิิก เลขที่ 33 
ถนนสขุมุวทิซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร ตามแผนทีส่ถานทีจ่ัดประชมุที่
ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยใชบ้ตัรลงคะแนน (เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบคุวามประสงค์
ในการลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ จะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุไว)้ โดยใหนั้บหนึง่หุน้ต่อหนึ่ง
เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ที่
เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้
ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 

สําหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราว
ละคน หรอืคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้



 

32 

ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนที่มีอยู่ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่กรรมการคนใด หรอืคณะใดมากนอ้ย
เพยีงใดไมไ่ด ้  

(2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนง้สอืมอบฉันทะ
หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุน
หนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมี
สทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

 2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดังนี ้
(1)  ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม

ความเห็นจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีใ่ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอืแบบ ข หรอืแบบ ค ทีผู่ถ้อืหุน้ใหผู้ร้ับมอบ

ฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนตามเห็นสมควร ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทไดแ้จกให ้
เมือ่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม โดยทําเครือ่งหมายในช่อง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรอื  งดออก
เสยีง ลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนเพยีงชอ่งเดยีวเทา่นัน้  

(3) สําหรับผูรั้บมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ทีผู่ถ้อืหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดร้ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  

 3. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 
 กรณีอืน่ๆ ซึง่มกีฎหมาย หรอืขอ้บังคับบรษัิทกําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไป

ตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บังคับนัน้กําหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทราบกอ่น
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้ 

และประธานทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่
เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ 

 4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

 การนับคะแนนเสยีงจะกระทําทนัทแีละประธานแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบทกุวาระ 
 
 

* กรณุาสง่บัตรลงคะแนนทกุวาระคนืแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ * 


