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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมสิีทธิเข้าร่วมประชุม 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และ
เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคย
กับข้อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
1.   บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย 

(ก)  บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้  
  (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือ 
(ข)  ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก)  หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ หรือ 
(ข)  ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.   นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก)  หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 
(ข)  บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)  หนงัสือรับรองนิติบุคคล และ 
(ข)  บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

    เขียนท่ี       
    วนัท่ี     เดือน     พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ    อยูบ่า้นเลขท่ี    
ถนน     ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                       
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั     
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ                  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้  1.   อาย ุ  ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     
เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

 ขอมอบฉนัทะให ้  2.   อาย ุ    ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     
เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

 ขอมอบฉนัทะให ้  3.   อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     
เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

   หุน้สามญั     หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  
       เสียง 

   หุน้บุริมสิทธิ    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  
       เสียง         

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกลุอืน่ในจํานวนเทียบเท่า 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติ (1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ทุนของบริษัทแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 1,549,095,640 หุ้น 
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 และ (2) ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจํานวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายออก จํานวน 
1,549,095,640 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 1,549,095,654 บาท เป็น 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ทุนจํานวน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไข
เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี 5 : พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 (ข้อจํากัดการถือหุ้นของคน

ต่างด้าว) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี 7 : พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง
กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  



  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)   

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                      )  
  

 

 

 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

หมายเหตุ 

1 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2 หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่ท่ีวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้
ในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)   

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) ในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยาม
มกุฎราชกุมาร ชั้ น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

     

วาระท่ี    เร่ือง            
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี    เร่ือง            
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี    เร่ือง            
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี    เร่ือง            
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 

ลงลายมือช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                      )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ 
 
 

 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
วนัท่ี   

 


