ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้
ครงที
ั้ ่ 25 ประจําปี 2561
บริษ ัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําก ัด (มหาชน)

ว ันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ั้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชน
่ ั แนล คลินก
ณ ห ัองประชุมใหญ่ ชน
ิ
เลขที่ 33 ถนนสุขม
ุ วิทซอย 3 (นานาเหนือ) เขตว ัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(เริม
่ ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

1

สารบ ัญ
ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 25 ประจําปี 2561

1

่ มาด้วยพร้อมหน ังสอ
ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
สง่ิ ทีส
่ ง
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 25
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 24 ประจําปี 2560
2

8

รายงานประจําปี 2560 ของบริษัท

ตามแนบ

3. หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

17

่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
4. บุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ

18




หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารสรรหากรรมการของบริษัท

18

่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ข ้อมูลบุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ

19

บริษัท
กรรมการอิสระ

20



นิยามของกรรมการอิสระ

20



่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ข ้อมูลของบุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ

21

อิสระของบริษัท
5. ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

24

6. ข ้อเสนอแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

25

เป็ นหุ ้นสามัญ
7. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น

26

8. เอกสารและหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมต ้องแสดงก่อนเข ้าร่วมประชุม วิธก
ี าร

29

มอบฉั นทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
9. ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการอิสระ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ

33

เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
10. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

34

11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

35

12. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ตามแนบ

หมายเหตุ:
ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในWebsite ของบริษัท (www.bumrungrad.com/investor)
ได ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 23 มีนาคม 2561 ทัง้ นี้ บริษัทได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิและ
้ สุดการเสนอเพิม
วิธก
ี ารเสนอเพิม
่ วาระรวมทัง้ กําหนดระยะเวลาสิน
่ วาระดังกล่าว เพือ
่ ให ้กรรมการพิจารณาได ้ว่า
่
ี ารเสนอชือ
จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็ นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทัง้ เผยแพร่ให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิและวิธก
บุคคลเพือ
่ เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหาไว ้ด ้วยแล ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่

นางสาวพันธ์ทพ
ิ ย์ จิรกาญจนากร

+66(0) 2011 4956

นางสาวจิดาภา ภูภ
่ ริ มย์รัตน์

+66(0) 2011 5929

2

ื เชญ
ิ ประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 25 ประจําปี 2561
บริษ ัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําก ัด (มหาชน)
ที่ IR 61/02
3 เมษายน 2561

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 25 ประจําปี 2561

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย
สงิ่ ทีส
่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 24 ประจําปี 2560
รายงานประจําปี 2560
หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
รายละเอียดผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี
ข ้อเสนอแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ
ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
เอกสารและหลั ก ฐานที่ ผู เ้ ข ้าร่ ว มประชุ ม ต ้องแสดงก่ อ นเข ้าร่ ว มประชุ ม วิธ ีก ารมอบฉั นทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
9. ข ้อมูล เกีย
่ วกับ กรรมการอิส ระเพื่อ ให ้ผู ้ถือ หุ ้นที่ป ระสงค์จ ะเลือกกรรมการอิส ระเป็ นผู ้รับ มอบฉั น ทะ
พิจารณา
10. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด )มหาชน(
11. หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
12. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด )มหาชน( ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุม
เมือ
่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได ้มีมติให ้เรียกประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 25 ประจํ าปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน
้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุมใหญ่ ชัน
ิ เลขที่ 33 ถนนสุขม
ุ วิท
ซอย 3 )นานาเหนือ( แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 24 ประจําปี 2560 ประชุมเมือ
่ ว ันพุธที่
26 เมษายน 2560
ความเป็นมา บริษัทได ้จัดการประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 24 ประจํ าปี 2560 เมือ
่ วันพุธที่ 26 เมษายน
2560 ตามสําเนารายงานการประชุมทีแ
่ นบมานี้ เป็ นเอกสารหมายเลข 1
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล ้วเห็ น ว่า รายงานการประชุม ดั ง กล่า วได ้มีก ารจด
บันทึกรายงานไว ้อย่างครบถ ้วนและถูกต ้องแล ้ว จึงเห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2560
ความเป็ นมา รายงานผลการดํ า เนิน งานของบริษั ทในรอบปี 2560 และข ้อมูล สํ า คัญ อืน
่ ปรากฏอยู่ใ น
รายงานประจําปี ทแ
ี่ นบมานี้ เป็ นเอกสารหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให ้ทีป
่ ระชุมผู ้
ถือหุ ้นเพือ
่ รับทราบ

3

วาระที่ 3

ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน
2560
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได ้ผ่านการ
ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน
ตรวจสอบและรับรองโดยผู ้สอบบัญ ชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว
รายละเอียดได ้แสดงไว ้ในรายงานประจําปี หัวข ้อข ้อมูลทางการเงิน ทีแ
่ นบมานีเ้ ป็ นเอกสารหมายเลข 2
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล ้ว เห็ น สมควรเสนอให ้ที่ป ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจํ าปี สิน
บริษัทได ้จัดทําขึน
้ และได ้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว

วาระที่ 4

พิจ ารณาและอนุ ม ต
ั ก
ิ ารจ ด
ั สรรกํ า ไรประจํ า ปี 2560 เพื่อ จ่า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผู ้ถ อ
ื หุ ้น และ
ร ับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน โครงสร ้างและ
สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได ้กําหนดสัดส่วนคงทีส
่ ําหรับการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม จํ านวน 3,943,889,207 บาท และไม่มผ
ี ลขาดทุน
สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้ และตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 4.1 ซึง่
เมือ
่ บริษัทมีกําไรสุทธิทจ
ี่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ บริษัทจะต ้องจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิกอ
่ น และ
ถ ้าปี ใดผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิได ้รับเงินปั นผลถึงร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัททีเ่ ป็ นหุ ้นบุรม
ิ สิทธิแล ้ว กําไรส่วน
ที่เหลือจะจ่า ยให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นสามั ญ เป็ นจํ า นวนเท่า ใดก็ได ้ตามมติท ี่ป ระชุม ใหญ่ ถ ้าปี ใดบริษั ทสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได ้เกินกว่าร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให ้ผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองชนิดได ้รับเงินปั นผลเท่ากัน
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกําไร
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)
2. จํานวนหุ ้น (หุ ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)
4. จํานวนเงินรวม (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล ้านบาท)

2560
3,943.89
730,052,222
2.70
1.00
1.7
1,971.14
50%
-

2559
3,626.17
730,052,222
2.50
0.95
1.55
1,825.13
50%
-

เมือ
่ เงินปั นผลประจําปี 2560 ทีเ่ สนอจ่ายมีจํานวนมากกว่าร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงิน
ปั นผลให ้กับผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญในอัตราทีเ่ ท่ากันอันเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และข ้อบังคับของบริษัท
้ ปี 2560 บริษั ทมีทุ น สํ า รองทั ง้ สิน
้ 92,275,000 บาท ซึง่ มากกว่า ร ้อยละ 10 (สิบ ) ของทุ น จด
ณ สิน
ทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได ้จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองในปี 2559
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญ ผู ้ถือหุ ้นพิจ ารณาอนุ มัต ก
ิ าร
จ่ายเงินปั นผลประจํ าปี 2560 จากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ ้นละ 2.7 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
้ 1,971.14 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2560
ทีจ
่ า่ ยทัง้ สิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได ้มีมติให ้รายงานเรือ
่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไป
เมือ
่ วันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 730.05 ล ้านบาท ต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นเพือ
่ ทราบด ้วย
ดังนั น
้ เงิน ปั น ผลที่จ ะจ่ายในงวดสุด ท ้ายนี้ เท่ า กับ 1.7 บาทต่อ หุ ้น (สํ า หรับ งวดการดํ า เนิน งานวัน ที่ 1
กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560) รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,241.09 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
ื่ ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวันวันที่ 8
บุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
มีนาคม 2561 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานปี 2560 ดังกล่าว จ่ายจากกําไรสุทธิทเี่ สียภาษี ในอัตราร ้อยละ
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ความเป็นมา ด ้วยข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 23 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให ้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คนดังนี้
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการผู ้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

่
ทั ง้ นี้ บริษั ทมีห ลักเกณฑ์แ ละวิธก
ี ารสรรหากรรมการของบริษั ท โดยได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
บุคคลทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในช่วงเดือ นพฤศจิก ายน 2560 ถึง มกราคม 2561 แต่ไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นเสนอบุค คลใดเข ้ารับ การพิจ ารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้กําหนดไว ้ตาม
กฎหมายที่เกีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับ ของบริษั ท และกฎบัต รคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็ น ควรเสนอให ้ที่ป ระชุม
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจารณาอนุ มั ต แ
ิ ต่งตั ง้ กรรมการที่ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระกลั บ เข ้าดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการผู ้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข ้อมู ล ของบุ ค คลที่ไ ด ้รั บ การเสนอชื่อ ให ้เข ้าดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ ปรากฏรายละเอีย ดในเอกสาร
หมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องไม่ได ้ร่วมพิจารณา เห็นชอบกับ
ข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตัง้ กรรมการที่
ต ้องออกตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 คน ได ้แก่ นางลินดา ลีสหะปั ญญา นายสรดิษ วิญญรัตน์ และนาย
ปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ กลับเข ้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
วาระที่ 6

ํ หร ับปี 2561
พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สา
ความเป็นมา
หล ักเกณฑ์และขนตอนการเสนอค่
ั้
าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการมีน โยบายในการกํ า หนดค่า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ยให ้อยู่ใ นระดั บ
เหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และมีก ารเปรีย บเทีย บกับบริษั ทอืน
่ ในอุต สาหกรรมเดีย วกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษั ท
ประกอบด ้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบีย
้ ประชุมรายครัง้ ขอบเขตหน ้าทีร่ วมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ได ้
แสดงไว ้ในรายงานประจําปี หัวข ้อการจัดการ ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยหมายเลข 2
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพ
เศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีก ารเปรีย บเทีย บอั ต ราค่า ตอบแทนกรรมการกับ บริษั ทอื่น ในอุต สาหกรรม
เดียวกัน เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการ ดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 22.20 ล ้านบาท
1. ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการปี 2561 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)
คณะกรรมการ

2561
้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

2560
้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

50,000
40,000
30,000

50,000
40,000
30,000

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

2. ค่าเบีย
้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)
้ ประชุมปี 2561
เบีย

คณะกรรม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

(บาท/คน/ครัง้ )

การตรวจสอบ

สรรหาและ

การลงทุน

อํานวยการ

- ประธานคณะกรรมการ

กําหนด

โรงพยาบาล

ค่าตอบแทน

บํารุงราษฎร์

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 *20,000 *20,000

ชุดย่อย
- กรรมการ

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี ้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเท่านั ้น
3. ค่า บํ า เหน็ จ ตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงิน รวม 10.54 ล ้านบาท โดยให ้ประธาน
กรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
คณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

2561
ค่าบําเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร

2560
ค่าบําเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

1,400,000**
1,040,000**
980,000**

*จํานวนจริงของปี 2560
4. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงินรวม 5.7 ล ้านบาท โดยให ้ประธานกรรมการ
เป็ นผู ้จัดสรร
คณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

2561
2560
ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ
(บาท/คน/ปี )
(บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร

ไม่ม ี

ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับ
ปี 2561 ตามทีค
่ ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได ้เสนอ
วาระที่ 7

ี ละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจําปี 2561
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได ้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2561 และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตัง้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3853 นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561
และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 3,210,000 บาท ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีทเี่ สนอ
ให ้ผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารหมายเลข 5
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีตามทีเ่ สนอข ้างต ้นเนือ
่ งจากบริษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ น
อย่างดี และค่าสอบบัญชีอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตัง้ ให ้นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 และ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 3,210,000 บาท
วาระที่ 8

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
พิจารณาและอนุม ัติแก้ไขหน ังสอ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้อง
ิ ธิเป็นหุน
ก ับการแปลงสภาพหุน
้ บุรม
ิ สท
้ สาม ัญในปี 2561
ความเป็นมา สืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2541 เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541
ได ้มีมติเห็นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้น
สามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 62,500 หุ ้น
จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 รายละเอียดปรากฎ
ในเอกสารหมายเลข 6
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้ว เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุ มัตก
ิ ารแก ้ไข
หนั งสือบริคณห์ส นธิของบริษัท ข ้อ 4 เพื่อให ้สอดคล ้องกับการใช ้สิท ธิแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิเป็ นหุ ้น
สามัญดังกล่าว และเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามขัน
้ ตอนทีต
่ ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย

วาระที่ 9

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู ้ถือ หุ ้นเข ้าร่ว มประชุม สามั ญ ครัง้ ที่ 25 ประจํ า ปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทจะเปิ ดให ้ลงทะเบียนเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต ้นไป
หากท่านผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอืน
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม
ครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฎตามเอกสารหมายเลข 11)
หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉั นทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้
ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น) ได ้จาก website
www.bumrungrad.com โดยเลือกใช ้แบบใดแบบหนึง่ ทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้
หากท่านประสงค์จะมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉั นทะให ้ นางโสภาวดี อุตตโมบล ซึง่
รายละเอียดข ้อมูลของท่านปรากฏอยูใ่ นเอกสารหมายเลข 9
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์)
รองประธานกรรมการ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู ้จัดการ
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