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หนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ที ่IR 59/02 

  25 มนีาคม 2559 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 

3. บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท 

4. รายละเอยีดผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี
5. ขอ้เสนอแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ 

6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเลอืกกรรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
9. แผนทีบ่รษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

10. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  
11. แบบการลงทะเบยีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

 
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการของ บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ซึง่

ประชมุเมือ่วันที ่24 กมุภาพันธ ์2559 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 ในวันพุธที ่27 

เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 
ถนนสขุุมวทิ ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบยีบวาระการประชมุดงันี ้

 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 ประชุมเมือ่วนัจนัทรท์ี ่ 30 

พฤศจกิายน 2558 

ความเป็นมา บริษัทไดจ้ัดการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 

พฤศจกิายน 2558 โดยมสี าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุดังกลา่วไดม้กีารบันทกึ

รายงานไวอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว  

 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2558 

ความเป็นมา รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2558 และขอ้มูลส าคัญอืน่ ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจ าปี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2    

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอรายงานผลการด าเนนิงานดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้เพือ่รับทราบ 

 
วาระที ่3    พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ไดผ้่าน

การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

รายละเอยีดไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี หัวขอ้ขอ้มลูทางการเงนิ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ที่
บริษัทไดจ้ัดท าขึน้ และไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบัญชจีาก บริษัทส านักงาน อวีาย 

จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  



 

2 

 
 

วาระที ่4  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 เพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู ้ถอืหุน้ และ

รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน โครงสรา้งและ

สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ 

ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิ โดยบรษัิทไมไ่ดก้ าหนดสดัสว่นคงทีส่ าหรับการจา่ยเงนิปันผล   

ส าหรับปี 2558 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากงบการเงนิรวม จ านวน 3,435.83 ลา้นบาท และไม่มผีลขาดทุน
สะสม บรษัิทจงึสามารถพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได ้และตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 4.1 ซึง่
เมือ่บรษัิทมกี าไรสทุธทิีจ่ะแจกเงนิปันผลได ้บรษัิทจะตอ้งแจกเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธกิอ่น และ

ถา้ปีใดผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธไิดรั้บแจกเงนิปันผลถงึรอ้ยละ 15 ของทนุของบรษัิททีเ่ป็นหุน้บรุมิสทิธแิลว้ ก าไร
ส่วนที่เหลือจะแจกใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้สามัญเป็นจ านวนเท่าใดก็ได ้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถา้ปีใดบริษัท

สามารถแจกเงนิปันผลไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ 15 ของทนุของบรษัิท ใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้สองชนดิไดรั้บแจกเงนิปัน

ผลเทา่กนั 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

รายละเอยีดการจดัสรรก าไร 2558 2557 

1.  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 3,435.83 2,730.30 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงนิปันผลประจ าปี 

 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*2.35 

**0.90 

1.45 

1.95 

0.70 

1.25 

4. จ านวนเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,715.62 1,423.60 

5. สัดสว่นเงนิปันผลเทยีบกับก าไรสทุธ ิ 49.9% 52.1% 

6.  การจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง (ลา้นบาท) - - 

* เสนอเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

** รายงานเพือ่ทราบ (จา่ยเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558) 

 
ทัง้นี ้เงนิปันผลประจ าปี 2558 ทีเ่สนอจา่ย มากกวา่รอ้ยละ 15 ของทนุของบรษัิท บรษัิทจงึจะจ่ายเงนิปัน
ผลใหก้บัผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญในอัตราทีเ่ทา่กัน เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมทีุนส ารอง เป็นจ านวนเงนิ 92,275,000 บาท ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของ

จ านวนทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ดงันัน้จงึไมม่กีารจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองในปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิาร
จา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม ในอัตราหุน้ละ 2.35 บาท รวมเป็นเงนิปัน

ผลทีจ่า่ยทัง้ส ิน้ 1,715.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.9 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2558 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้มีตใิหร้ายงานเรือ่งการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก ซึง่จ่ายไป

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 657.05 ลา้นบาท ตอ่ทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เพือ่ทราบดว้ย  

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดทา้ยนี้ เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุน้ (ส าหรับงวดการด าเนินงาน 1 

กรกฎาคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,058.58 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธ ิรับเงนิปันผลในวัน

วันจันทร์ที ่14 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการ รับเงนิปันผลในวัน

องัคารที ่15 มนีาคม 2559 โดยก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัองัคารที ่17 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นี ้การจา่ยเงนิปันผลจากการด าเนนิงานปี 2558 ดังกลา่ว จ่ายจากก าไรสทุธทิีเ่สยีภาษีในอัตรารอ้ยละ 

20 
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วาระที ่5    พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

ความเป็นมา ดว้ยขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให ้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนดงันี ้

1.  นายชยั   โสภณพนชิ ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2.  นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ, ผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4.  นางอรุณี  เกษตระทัต กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    ก าหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี้ บรษัิทมหีลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่

บุคคลทีม่ีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บรษัิทในชว่งเดอืน ธันวาคม 2558 ถงึ มกราคม 2559 แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รับการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาคณุสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ดก้ าหนดไวต้าม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคับของบรษัิท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุม

สามัญผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่จ านวน 4 ทา่น คอื  

1.  นายชยั   โสภณพนชิ ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2.  นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ, ผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4.  นางอรุณี  เกษตระทัต กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    ก าหนดคา่ตอบแทน 

ขอ้มูลของบคุคล ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ยล าดบัที ่3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยกรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไม่ไดร้่วมพจิารณา เห็นชอบกับ

ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรแตง่ตัง้กรรมการที่

ตอ้งออกตามวาระในปี 2559 จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ นายชัย โสภณพนิช, นายแพทยช์าญวทิย์ ตันติ์

พพัิฒน,์ นายแพทยส์นิ อนุราษฎร ์และ นางอรุณี เกษตระทตั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่  

 

วาระที ่6    พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2559 

ความเป็นมา  

หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยใหอ้ยู่ในระดับ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้ค านงึถงึสภาพเศรษฐกจิ
โดยรวม และมีการเปรียบเทยีบกับบริษัทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิท

ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ ขอบเขตหนา้ทีร่วมถงึคา่ตอบแทนกรรมการ ได ้
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี หัวขอ้การจัดการ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาผลการด าเนนิงานของบรษัิท สภาพ

เศรษฐกจิโดยรวม และไดม้ีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอืน่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน เห็นควรเสนอผูถ้ือหุน้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของ
คา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยปี 2559 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 16.50 ลา้นบาท  

1.1 คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น)  

คณะกรรมการ 2559 2558 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

- รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 

1.2 คา่บ าเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงนิรวม 10.54 ลา้นบาท โดยใหป้ระธาน

กรรมการเป็นผูจ้ัดสรร 

คณะกรรมการ 2559 2558 

คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

- ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ัดสรร 

700,000 

- รองประธานกรรมการ 520,000 

- กรรมการ 450,000 

1.3 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น) 

เบีย้ประชุมปี 2559 

 (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

อ านวยการ

โรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

- ประธานคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000* 20,000 

                 * คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

 

 

2. ค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัท เสนอในวงเงนิรวม 5.27 ลา้นบาท โดยใหป้ระธาน
กรรมการเป็นผูจ้ัดสรร 

คณะกรรมการ 2559 2558 

คา่ตอบแทนพเิศษ 

)บาท/คน/ปี(  

คา่ตอบแทนพเิศษ 

)บาท/คน/ปี(  

- ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ัดสรร 

ไมม่ ี

- รองประธานกรรมการ ไมม่ ี

- กรรมการ ไมม่ ี

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย

ส าหรับปี 2559 และคา่ตอบแทนพเิศษของคณะกรรมการบรษัิทปี 2559 ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทนไดเ้สนอ 
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วาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2559 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชี ส าหรับรอบปี 2559 และเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการแตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด โดย นายเตมิ

พงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงานของผูส้อบ
บัญช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอื นางสาวทพิ

วัลย ์นานานุวัฒน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3459 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2559 ของบรษัิท และ

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 2,540,000 บาท โดยขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับผูส้อบบัญชทีี่
เสนอใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่4 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ สมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชตีามทีเ่สนอ เนื่องจาก บรษัิทส านักงาน 
อวีาย จ ากดั ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอย่างมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกับธุรกจิโรงพยาบาล

เป็นอยา่งด ีและมคีา่สอบบญัชอียูใ่นเกณฑเ์หมาะสมในระดบัเดยีวกับบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรแตง่ตัง้ให ้บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด โดย นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (ผูส้อบบัญชทีี่ลงนามในรายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรือ 
นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอื นางสาวทพิวัลย ์นานานุวัฒน ์

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3459 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2559 ของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,540,000 บาท    

 

 

วาระที ่8     พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้ง

กบัการ   แปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2559 

 ความเป็นมา สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2541 เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2541 

ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ ในอตัราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้
สามัญใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธข์องทกุๆ ปี  

 ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2559 มผีูถ้อืหุน้บรุมิสทิธใิชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 20,000 หุน้ 

จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทนุจดทะเบยีนในหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 ตามทีป่รากฏในสิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้

สามัญดงักลา่ว และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิัตติามกฎหมาย  

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 ตามวัน เวลา 
และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ โดยทางบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. 

 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้และประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุและออก

เสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอื แบบ ข ที่
แนบมา ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่10 หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื 

แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ต ัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก www.bumrungrad.com โดยเลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่ทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

 หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉันทะให ้กรรมการอสิระ ทา่นสามารถมอบฉันทะให ้นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล 
ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่8 

 

ขอแสดงความนับถอื 

                                                      

(นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน)์ 
รองประธานกรรมการ 

(นางลนิดา ลสีหะปัญญา) 
กรรมการผูจ้ัดการ 

http://www.bumrungrad.com/

