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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

 (แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั)  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

เร ือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 
 

เขยีนที.่....................................................................... 

วนัที.่........... เดอืน ............................. พ.ศ. ................ 

 

(1)  ขา้พเจา้.........................……...........................…..…….. สญัชาต.ิ....................................... อยู่

บา้นเลขที…่…........................ ถนน ............................................... ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต...................................... จังหวดั............................................. รหัสไปรษณีย…์…………………….. 

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้.................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................... เสยีง 

ดงันี ้
หุน้สามัญ ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …………………............ เสยีง 

หุน้บรุมิสทิธ ิ…................................. หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................... เสยีง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1)......................................................................................................... อายุ .................. 
ปี อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ................................. 

อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวดั................................... รหัสไปรษณีย ์............................... 
หรอื 

(2)......................................................................................................... อายุ .................. 
ปี อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ................................. 

อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวดั................................... รหัสไปรษณีย ์............................... 

หรอื 

 (3)......................................................................................................... อายุ .................. 

ปี อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ................................. 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวดั................................... รหัสไปรษณีย ์...............................  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ของ บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) ในวนัจนัทร ์30 
พฤศจกิายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 

ซอยสขุมุวทิ 3 (นานาเหนอื) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 ประชุม 
   เมือ่วนัพธุที ่29 เมษายน 2558 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
                 วาระที ่2  พจิารณาอนุมตัขิอ้เสนอขอแกไ้ขขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผู ้

ถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพมปีระกนับางสว่น ถงึวนัที ่22 สงิหาคม 2555 บ ารุงราษฎร ์ชุดที ่1 
และชุดที ่2 (ฉบบัแกไ้ข) ครบก าหนดอายุไถถ่อนวนัที ่23 สงิหาคม 2560 ทีอ่อกเมือ่วนัที ่

24 สงิหาคม 2543 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 
 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 

หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการ
ตามทีเ่ห็นสมควร 

  
 

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะ  ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

                                                               ลงชือ่ ..........................................................ผูม้อบฉันทะ 

                                                                       (.........................................................) 

 

                                                               ลงชือ่ ..........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                                                                       (........................................................) 

 

                                                               ลงชือ่ ..........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                                                                       (........................................................) 

 

                                                               ลงชือ่ ..........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                                                                       (........................................................) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

  
 ในการประชมุการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ของ บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

ในวนัจนัทร ์30 พฤศจกิายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

คลนิกิ เลขที ่33 ซอยสขุมุวทิ 3 (นานาเหนอื) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
 วาระที.่....................เรือ่ง .................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที.่....................เรือ่ง .................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที.่....................เรือ่ง .................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที.่....................เรือ่ง .................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

  
 

 




