โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ื มอบฉ ันทะ แบบ ค
แบบหน ังสอ
(แบบทีใ่ ชเ้ ฉพาะกรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นผูล
้ งทุนต่างประเทศและแต่งตงให้
ั้
ค ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ )
ื มอบฉ ันทะ (ฉบ ับที่ 5) พ.ศ. 2550
ท้ายประกาศกรมพ ัฒนาธุรกิจการค้าเรือ
่ ง กาหนดแบบหน ังสอ
เขียนที่ ……………………………………….................
วันที่ ………… เดือน ……..…….……พ.ศ………………

(1) ข ้าพเจ า้ ……….…………………………………….…………………………………………………………………………
สานั กงานตัง้ อยู่เลขที่ ……………..…… ถนน …..…………….……….………… ต าบล/แขวง…………………………………
อาเภอ/เขต …………………………….…… จั ง หวัด ………………….………….……… รหั ส ไปรษณี ย ์…………….…….………
ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให ้กับ ……………………………..……....……………………
ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
้ รวม………………..……….หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ…………….………...เสียง ดังนี้
โดยถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
หุ ้นสามัญ……………………….….…หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ………………………….…เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ……………………….….หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ………………………….…เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1) ………………………………………………………………………………………..… อายุ ……………… ปี อยู่
บ า้ นเลขที่ ……………………ถ นน…………………………..….…………ต าบล/แขวง ……………….………….…………………
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….………หรือ
(2) ………………………………………………………………………………………..… อายุ ……………… ปี อยู่
บ า้ นเลขที่ ……………………ถ นน…………………………..….…………ต าบล/แขวง ……………….………….…………………
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….………หรือ
(3) ………………………………………………………………………………………..… อายุ ……………….. ปี อยู่
บ า้ นเลขที่ ……………………ถ นน…………………………..….…………ต าบล/แขวง ……………….………….…………………
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….………
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
วิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั ง้ ที่ 1/2558 ของ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ในว ันจ ันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินิก เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3
2558 เวลา 16.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน
(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
(3) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
 มอบฉันทะบางส่วน คือ


ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้…………….….. เสียง
หุ ้นสามัญ………………....... หุ ้น และมีสท



ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้…..…….…….. เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ…….…..…....… หุ ้น และมีสท

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง้ หมด………….…………….เสียง
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 22 ประจาปี 2558 ประชุม
เมือ
่ ว ันพุธที่ 29 เมษายน 2558
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุม ัติขอ
้ เสนอขอแก้ไขข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข
่ องผูอ
้ อกหุน
้ กูแ
้ ละ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพมีประก ันบางส่วน ถึงว ันที่ 22 สิงหาคม 2555 บารุงราษฎร์ ชุดที่
1 และชุดที่ 2 (ฉบ ับแก้ไข) ครบกาหนดอายุไถ่ถอนว ันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีอ
่ อก
เมือ
่ ว ันที่ 24 สิงหาคม 2543
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย
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 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี้ ให ้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้น
ั เจนหรือ
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ในกรณี ทท
ี่ ป
ี่ ระชุม มีก ารพิจ ารณาหรือ ลงมติใ นเรื่องใดนอกเหนือ จากเรื่อ งทีร่ ะบุไ ว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณี ทม
ี่ ีก ารแก ้ไข
ิ ธิพจ
เปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
่ .........................................................ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ .........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ .........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ .........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
หมายเหตุ
1.

่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน
หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค. นีใ้ ช ้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นทีป
่ รากฎชือ
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้

2.

หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนังสือมอบฉั นทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3.

ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.

วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

5.

ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค ตามแนบ
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ื มอบฉ ันทะแบบ ค
ใบประจาต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉ ันทะในฐานะเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของ บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
ในการประชุม วิสามัญ ผู ้ถือหุ ้นครั ง้ ที่ 1/ 2558 ของ บริษั ท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ในว น
ั
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินิก
จ ันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน
เลขที่ 33 ซอยสุขม
ุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึง
เลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
------------------------วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ..............................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ ..................... เรือ
่ ง เลือกตงกรรมการ
ั้
(ต่อ)
่ กรรมการ.........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
่ กรรมการ ........................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
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