
 

1 

 
 

หนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
คร ัง้ที ่25 ประจําปี 2561 

 
บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพธุที ่25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ หอังประชุมใหญ ่ช ัน้ 21 อาคารบํารงุราษฎร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล คลนิกิ 

เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิซอย 3 (นานาเหนอื) เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

 
(เริม่ลงทะเบยีนเวลา 12.00 น.)



 

2 

สารบญั 
 

หนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่25 ประจําปี 2561 1 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่25  

1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24 ประจําปี 2560 8 

2 รายงานประจําปี 2560 ของบรษัิท ตามแนบ 

3. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 17 

4. บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท 18 

 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท 18 

 ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บรษัิท 

19 

กรรมการอสิระ 20 

 นยิามของกรรมการอสิระ 20 

 ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อสิระของบรษัิท 

21 

5. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัช ี 24 

6. ขอ้เสนอแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้บรุมิสทิธิ
เป็นหุน้สามัญ 

25 

7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 26 

8. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ วธิกีาร
มอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

29 

9. ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเลอืกกรรมการอสิระ
เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

33 

10. แผนทีบ่รษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 34 

11. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 35 

12. แบบการลงทะเบยีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ตามแนบ 

 
หมายเหต:ุ  
ทา่นสามารถดหูนังสอืนัดประชมุและเอกสารประกอบในWebsite ของบรษัิท (www.bumrungrad.com/investor) 
ไดต้ัง้แตว่นัที ่23 มนีาคม 2561 ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธแิละ
วธิกีารเสนอเพิม่วาระรวมทัง้กําหนดระยะเวลาสิน้สดุการเสนอเพิม่วาระดงักลา่ว เพือ่ใหก้รรมการพจิารณาไดว้า่
จะบรรจหุรอืไมบ่รรจเุป็นวาระในหนังสอืนัดประชมุ รวมทัง้เผยแพรใ่หผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธแิละวธิกีารเสนอชือ่
บคุคลเพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่คณะกรรมการหรอืกรรมการสรรหาไวด้ว้ยแลว้ 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ นางสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร +66(0) 2011 4956 
    นางสาวจดิาภา ภูภ่ริมยรั์ตน ์ +66(0) 2011 5929



3 
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ที ่IR 61/02 
 3 เมษายน 2561 

 

เร ือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25 ประจําปี 2561 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24 ประจําปี 2560 
2. รายงานประจําปี 2560 
3. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท 
5. รายละเอยีดผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
6. ขอ้เสนอแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
9. ขอ้มูลเกีย่วกับกรรมการอสิระเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะเลอืกกรรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ

พจิารณา 
10. แผนทีบ่รษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั )มหาชน( 
11. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
12. แบบการลงทะเบยีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

 
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการของ บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั )มหาชน( ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชมุ
เมือ่วันที ่21 กุมภาพันธ ์2561 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่25 ประจําปี 2561 ในวันพุธที ่25 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิ 
ซอย 3 )นานาเหนือ( แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการ
ประชมุดงันี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่24 ประจําปี 2560 ประชุมเมือ่วนัพุธที ่
26 เมษายน 2560 

ความเป็นมา บรษัิทไดจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24 ประจําปี 2560 เมือ่วันพุธที ่26 เมษายน 
2560 ตามสําเนารายงานการประชมุทีแ่นบมานี ้เป็นเอกสารหมายเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการจด
บนัทกึรายงานไวอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตรัิบรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

ความเป็นมา รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2560 และขอ้มูลสําคัญอืน่ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปีทีแ่นบมานี ้เป็นเอกสารหมายเลข 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนนิงานดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้เพือ่รับทราบ 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
รายละเอยีดไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจําปี หวัขอ้ขอ้มลูทางการเงนิ ทีแ่นบมานีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ที่
บรษัิทไดจั้ดทําขึน้ และไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบญัชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2560 เพื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู ้ถอืหุ ้น และ
รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ความเป็นมา บรษัิทมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลโดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงาน โครงสรา้งและ
สถานะทางการเงนิของบรษัิท แผนการลงทนุ ความสม่ําเสมอในการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกจิ โดยบรษัิทไมไ่ดกํ้าหนดสดัสว่นคงทีสํ่าหรับการจา่ยเงนิปันผล 

สําหรับปี 2560 บรษัิทมกํีาไรสุทธจิากงบการเงนิรวม จํานวน 3,943,889,207 บาท และไม่มผีลขาดทุน
สะสม บรษัิทจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได ้และตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 4.1 ซึง่
เมือ่บรษัิทมกํีาไรสทุธทิีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้บรษัิทจะตอ้งจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธกิอ่น และ
ถา้ปีใดผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธไิดรั้บเงนิปันผลถงึรอ้ยละ 15 ของทุนของบรษัิททีเ่ป็นหุน้บรุมิสทิธแิลว้ กําไรสว่น
ที่เหลือจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามัญเป็นจํานวนเท่าใดก็ไดต้ามมตทิี่ประชุมใหญ่ ถา้ปีใดบรษัิทสามารถ
จา่ยเงนิปันผลไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ 15 ของทนุของบรษัิท ใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้สองชนดิไดรั้บเงนิปันผลเทา่กนั 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรกําไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรปุไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจดัสรรกาํไร 2560 2559 
1. กําไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 3,943.89 3,626.17 
2. จํานวนหุน้ (หุน้) 730,052,222 730,052,222 
3. เงนิปันผลประจําปี 
 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

2.70 
1.00 
1.7 

2.50 
0.95 
1.55 

4. จํานวนเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,971.14 1,825.13 
5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกับกําไรสทุธ ิ 50% 50% 
6.  การจัดสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ลา้นบาท) - - 

 
เมือ่เงนิปันผลประจําปี 2560 ทีเ่สนอจ่ายมจํีานวนมากกวา่รอ้ยละ 15 ของทนุของบรษัิท บรษัิทจะจ่ายเงนิ
ปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญในอตัราทีเ่ทา่กนัอนัเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผล
และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมีทุนสํารองทัง้ส ิน้ 92,275,000 บาท ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของทุนจด
ทะเบยีนของบรษัิท บรษัิทจงึมไิดจั้ดสรรกําไรเป็นทนุสํารองในปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิาร
จ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 จากกําไรสทุธขิองงบการเงนิรวมในอัตราหุน้ละ 2.7 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทีจ่า่ยทัง้ส ิน้ 1,971.14 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2560 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้มีตใิหร้ายงานเรือ่งการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก ซึง่จ่ายไป
เมือ่วันที ่6 กันยายน 2560 ในอัตราหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 730.05 ลา้นบาท ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้เพือ่ทราบดว้ย 

ดังนัน้ เงนิปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดทา้ยนี้ เท่ากับ 1.7 บาทต่อหุน้ (สําหรับงวดการดําเนินงานวันที่ 1 
กรกฎาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560) รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,241.09 ลา้นบาท โดยจะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวนัวนัที ่8 
มนีาคม 2561 โดยกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลจากการดําเนนิงานปี 2560 ดังกลา่ว จ่ายจากกําไรสทุธทิีเ่สยีภาษีในอัตรารอ้ยละ 
20 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

ความเป็นมา ดว้ยขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครัง้นี้ มกีรรมการตอ้งออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คนดงันี ้

1. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการผูจั้ดการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ บรษัิทมหีลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่
บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2560 ถงึ มกราคม 2561 แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ดกํ้าหนดไวต้าม
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ขอ้บังคับของบรษัิท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่จํานวน 3 ทา่น คอื 
 

1. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการผูจั้ดการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอ้มูลของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยกรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไมไ่ดร้ว่มพจิารณา เห็นชอบกบั
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรแตง่ตัง้กรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 คน ไดแ้ก ่นางลนิดา ลสีหะปัญญา นายสรดษิ วญิญรัตน ์และนาย
ปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ 
 

วาระที ่6 พจิารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรบัปี 2561 

ความเป็นมา 

หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยใหอ้ยู่ในระดับ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพเศรษฐกจิ
โดยรวม และมกีารเปรยีบเทียบกับบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิท
ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ ขอบเขตหนา้ทีร่วมถงึคา่ตอบแทนกรรมการ ได ้
แสดงไวใ้นรายงานประจําปี หวัขอ้การจัดการ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาผลการดําเนนิงานของบรษัิท สภาพ
เศรษฐกจิโดยรวม และไดม้ีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบรษัิทอื่นในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั เห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการโดยมรีายละเอยีดองคป์ระกอบของคา่ตอบแทน
กรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
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คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี 2561 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 22.20 ลา้นบาท 

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2561 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น) 

คณะกรรมการ 2561 2560 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

- ประธานกรรมการ 50,000  50,000 

- รองประธานกรรมการ 40,000  40,000 

- กรรมการ 30,000  30,000 

2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2561 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น) 

เบีย้ประชุมปี 2561 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทนุ 

คณะกรรมการ
อํานวยการ
โรงพยาบาล
บาํรงุราษฎร ์

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

- 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 

* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเท่านัน้ 

3. ค่าบําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงนิรวม 10.54 ลา้นบาท โดยใหป้ระธาน
กรรมการเป็นผูจั้ดสรร 

คณะกรรมการ 2561 2560 
คา่บาํเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
คา่บาํเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
- ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร 
1,400,000** 

- รองประธานกรรมการ 1,040,000** 

- กรรมการ 980,000** 

*จํานวนจริงของปี 2560 

4. คา่ตอบแทนพเิศษคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงนิรวม 5.7 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการ
เป็นผูจั้ดสรร 

คณะกรรมการ 2561 2560 
คา่ตอบแทนพเิศษกรรมการ 

(บาท/คน/ปี) 
คา่ตอบแทนพเิศษกรรมการ 

(บาท/คน/ปี) 
- ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร  ไมม่ ี- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับ
ปี 2561 ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดเ้สนอ 

 

วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2561 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชสํีาหรับรอบปี 2561 และเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทพจิารณาเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการแตง่ตัง้นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่
3853 นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6011 แหง่บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจําปี 2561 
และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 3,210,000 บาท ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชทีีเ่สนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้ปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 5 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอขา้งตน้เนือ่งจากบรษัิทสํานักงาน อวีาย 
จํากดั ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอยา่งมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกบัธรุกจิโรงพยาบาลเป็น
อยา่งด ีและคา่สอบบญัชอียูใ่นเกณฑเ์หมาะสมในระดบัเดยีวกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรแตง่ตัง้ใหน้างสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 
นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชรัีบ
อนุญาตเลขที ่6011 แหง่บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจําปี 2561 และ
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 3,210,000 บาท 

 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้ง
กบัการแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2561 

 ความเป็นมา สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2541 เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2541 
ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในอัตราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้
สามัญใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธข์องทกุ ๆ ปี 

 ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2561 มผีูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใิชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 62,500 หุน้ 
จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทุนจดทะเบยีนในหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 รายละเอยีดปรากฎ
ในเอกสารหมายเลข 6 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้
สามัญดงักลา่ว และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญครัง้ที่ 25 ประจําปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 หากทา่นผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอื แบบ ข (ปรากฎตามเอกสารหมายเลข 11) 
หรอืทา่นสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผู ้
ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก website 
www.bumrungrad.com โดยเลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่ทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

 หากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ท่านสามารถมอบฉันทะให ้นางโสภาวด ีอุตตโมบล ซึง่
รายละเอยีดขอ้มลูของทา่นปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 9 

 
ขอแสดงความนับถอื 

                                                      

(นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน)์ 
รองประธานกรรมการ 

(นางลนิดา ลสีหะปัญญา) 
กรรมการผูจั้ดการ 

 


