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เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 25 ประจาํปี 2561 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

เวลาและสถานท่ี 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 25 ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอังประชมุ
ใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 ถนนสขุมุวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ 
2. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
3. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
4. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
7. รศ.นพ. สมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการด้านบริหาร 
8. นพ. พนัธ์ศกัด์ิ ศกุระฤกษ์ กรรมการ 
9. นายเบอร์นาร์ด ชาญวฒิุ ชาน กรรมการ 

ผู้บริหาร 

1. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Strategist 
2. นายเคนเนท เลฟิ Corporate Chief Financial Officer 
3. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการด้านปฏิบติัการ 
4. น.ส. อรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน 
5. น.ส. จิระภรณ์ เลก็ดํารงค์ศกัด์ิ ผู้ อํานวยการด้านมาตรฐาน 
6. น.ส. ณภทัร เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer 
7. ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ Chief Research and Education 
8. นพ.ดร. เทอดศกัด์ิ โรจน์สรุกิตติ รองผู้ อํานวยการด้านการแพทย์อาวโุส 
9. นพ. นิพฒัน์ กหุลาบขาว ผู้ อํานวยการอาวโุสด้าน Healthcare Alliances 
10. พ.ญ. วรรณา ศภุศิริลกัษณ์ ผู้ อํานวยการด้านการบริหารคลินิกและคณุภาพ 
11. นพ. อิศร สขุวนิช ผู้ อํานวยการด้านการบริหารความเส่ียง 
12. พญ. พลิตา เหลืองชเูกียรติ ผู้ อํานวยการด้านการวิจยัและการศกึษา 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. น.ส. พนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท 
2. น.ส. วิสสตุา จริยธนากร ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
3. นายชวพนัธุ์ สริุยจนัทร์ ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 

เร่ิมการประชมุ 

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 1,720 ราย มีหุ้นนบัรวมกนัได้ 579,159,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3312 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่ว
เปิดประชมุ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตวัแทนจากสํานกังานผู้สอบบญัชีท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และชีแ้จงวิธีการลงมติและวิธีนบัคะแนน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชีแ้จงวา่ การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเม่ือลงทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยนบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมาย
ในช่อง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึง่ด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 
นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและได้แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เทา่นัน้ สําหรับบตัรเสียทกุกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน
เสียง เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ท่ียกมือเทา่นัน้ ผู้ ท่ีไมย่กมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเหน็ด้วยทัง้หมด ผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชดัเจนแล้วในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯ จะนบั
คะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา เม่ือประชมุเสร็จ ขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือคืนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีประตู
ทางออก 

ท่ีประชมุรับทราบและไมมี่ผู้ใดมีความเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 ประจาํปี 2560 ประชุมเม่ือวันพุธที่  
26 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัให้
มีขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดมีความเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุ 

มต ิท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,066,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,761 ราย จํานวน 580,066,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.นพ.สมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการ
ด้านบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นพ. สมศกัด์ิ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา โดยได้แสดงภาพน่ิงเก่ียวกบัข้อมลูยทุธศาสตร์หลกั 
รางวลัท่ีได้รับ กิจกรรม และผลงานตา่ง ๆ ประกอบ 

นพ. สมศกัด์ิ รายงานวา่ยทุธศาสตร์หลกัของบริษัทฯ ท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จและความยัง่ยืนขององค์กรมีอยู่ 5 
เป้าหมายหลกั ซึง่วดัผลตามตวัชีว้ดั 9 ตวัท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

เป้าหมายท่ี 1 มุ่งเน้นความปลอดภยัและคณุภาพการรักษา ตวัชีว้ดัคือการท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals) เป็นครัง้ท่ี 5 

เป้าหมายท่ี 2 ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ตวัชีว้ดัคือคา่คะแนนความผกูพนัของพนกังาน การสํารวจในปี 2561 
ซึง่เล่ือนมาจากปี 2560 ปรากฏวา่คา่อตัราการลาออกของพนกังานสายวิชาชีพมีคา่สงูกวา่เป้าหมายเลก็น้อย แต่ต่ํา
กวา่ภาพรวมของตลาด 

เป้าหมายท่ี 3 ด้านการบริการสูค่วามเป็นเลิศ ตวัชีว้ดัคือผู้ รับบริการร้อยละ 94 พงึพอใจในการใช้บริการ และ
ผู้ รับบริการร้อยละ 89 มีความภกัดีตอ่โรงพยาบาลในภาพรวม 

เป้าหมายท่ี 4 ด้านเทคโนโลยี ตวัชีว้ดัคือทกุโครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

เป้าหมายท่ี 5 ด้านการเติบโตทางธุรกิจ ตวัชีว้ดัคืออตัราการเติบโตของรายได้ อตัรากําไร EBITDA และ กําไรสทุธิ 
รายละเอียดข้อมลูนีจ้ะนําเสนอในวาระการรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ 

จากตวัชีว้ดัท่ีแสดงในแผน่ภาพจะเหน็ได้วา่ในปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลสามารถบรรลเุป้าหมายท่ี 1 และ 4 ได้ดีเย่ียมใน
ขณะท่ีเป้าหมายอ่ืน ๆ ทําได้ตามเป้าทัง้หมด 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน DNV-GL MIR ซึง่เป็นมาตรฐานระดบัสากลท่ีเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียงด้านการติดเชือ้ มีการกําหนดกรอบการทํางานท่ีชดัเจนสําหรับคณุภาพและความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย ญาติ และพนกังานในโรงพยาบาล ทําให้โรงพยาบาลมัน่ใจในคณุภาพท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัผู้ รับบริการ และเป็นท่ี
ภาคภมิูใจท่ีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกในเอเชียท่ีได้รับการรับรองนี ้

โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน Pathway to Excellence จาก American Nurse Credentialing 
Center (ANCC) ซึง่เป็นการรับรององค์กรด้านสาธารณสขุท่ีให้ความสําคญักบัการสร้างสภาพแวดล้อมให้พยาบาล
สามารถทํางานได้อยา่งเตม็ความสามารถ โดยงานวิจยัแสดงให้เหน็วา่สภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยปรับปรุงได้หลาย
เร่ือง ไมเ่พียงแค่เร่ืองความสขุ หรือความพงึพอใจของพยาบาลเทา่นัน้ แตย่งัปรับปรุงเร่ืองความพงึพอใจของผู้ ป่วย
และคณุภาพการดแูลได้อีกด้วย เป็นการยกระดบัมาตรฐานการพยาบาล 

JCI เป็นมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากล โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแหง่แรกในภมิูภาคเอเชียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ตัง้แตปี่ 2545 และในปี 2560 
เป็นการรับรองมาตรฐานซํา้ครัง้ท่ี 5 (Re-accreditation) 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ผา่นการรับรองมาตรฐาน GHA (Global Healthcare Accreditation) ซึง่มาตรฐานนีถื้อเป็น
การยกระดบัการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยแก่ผู้ เดินทางทอ่งเท่ียวเพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่
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ผู้ ป่วยท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศจะได้รับการดแูลตามมาตรฐานระดบัสากลทกุประการ GHA จงึเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพให้แก่ประเทศไทยด้วย และเป็นความภาคภมิูใจท่ี
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกนอกสหรัฐอเมริกาและแหง่แรกในเอเชียท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานนี ้

สิง่ท่ีทกุองค์กรห่วงใยคือบคุลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ซึง่เป็นสาขาท่ีขาดแคลนโดยเฉพาะผู้ มีประสบการณ์ 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และผู้บริหารระดบัสงูได้ให้ความใสใ่จดแูลเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษโดยมิได้ละเลยการดแูลบคุลากร
ทัว่ไป อตัราการลาออกของบคุลากรย้อนหลงั 3 ปี เปรียบเทียบกบัภาพรวมของตลาดพบวา่ต่ํากว่าภาพรวมของตลาด
อยูม่าก ในปี 2560 อตัราการลาออกของพนกังานอยูท่ี่ร้อยละ 9.6 ในขณะท่ีภาพรวมของตลาดมีอตัราการลาออกของ
พนกังานทัว่ไปเทา่กบัร้อยละ 18.7 และอตัราการลาออกของพนกังานสายวิชาชีพทางการแพทย์อยูท่ี่ร้อยละ 11.0 
ในขณะท่ีภาพรวมของตลาดพนกังานสายวิชาชีพทางการแพทย์มีอตัราการลาออกอยูท่ี่ร้อยละ 22.9 ทัง้นี ้
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ
แรงงานจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่โรงพยาบาลฯ ได้รับรางวลันีติ้ดตอ่กนัเป็นปีท่ี 9 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการพฒันาบคุลากรในรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยการเรียนการสอนสมยัใหม่ บริษัท ศนูย์พฒันาและ
ฝึกอบรมบคุลากร บํารุงราษฎร์ จํากดั หรือรู้จกักนัในนาม Bumrungrad Academy ได้รับรางวลั Thailand HR 
Innovation Award ในโครงการการพฒันาการเรียนรู้ทางคลนิิกด้วยการฝึกทกัษะการดแูลผู้ ป่วยด้วยสถานการณ์
เสมือนจริงด้วย 

โรงพยาบาลได้ให้ความสําคญัอยา่งย่ิงกบัลกูค้า และมุง่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์และความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ ซึง่ได้
จดัทําการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือใช้เป็นเสียงสะท้อนความพงึพอใจในการใช้บริการจากโรงพยาบาล ผล
สํารวจในปีลา่สดุชีใ้ห้เหน็วา่ผู้ รับบริการกวา่ร้อยละ 94 พงึพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลในภาพรวม ซึง่ผลท่ีได้
จากการสํารวจนัน้โรงพยาบาลได้นํามาใช้ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความ
จงรักภกัดีของลกูค้าตอ่โรงพยาบาลและรักษาความจงรักภกัดีนีใ้ห้อยูก่บัโรงพยาบาลในระยะยาว จนทําให้ระดบั
คะแนนของความจงรักภกัดีของลกูค้าท่ีมีตอ่โรงพยาบาลนัน้สงูขึน้ตอ่เน่ืองจนถงึปีปัจจบุนั 

โรงพยาบาลได้ปรับระบบสารสนเทศระบบใหม่ซึง่ระบบข้อมลูสขุภาพแบบใหมนี่ไ้ด้ประสานวิธีการปฏิบติังานของ
ระบบตา่ง ๆ ภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกนั ระบบนีจ้ะช่วยสนบัสนนุข้อมลูให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล เพ่ือช่วยให้
การตดัสนิใจในการรักษาเป็นไปอยา่งแมน่ยํามากย่ิงขึน้ ช่วยให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอยา่งรวดเร็วและราบร่ืน อีก
ทัง้ยงัไมต้่องมีการจดัการงานเอกสารกระดาษ ทําให้การบริการดแูลรักษาสขุภาพผู้ ป่วยนัน้สามารถทําได้จากหน้าจอ
เดียว 

ในด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคมนัน้ นบัเป็นปีท่ี 5 ตอ่เน่ืองกนัท่ีโรงพยาบาลได้รับรางวลัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมยอด
เย่ียม ระดบัทอง จากหอการค้าอเมริกนัในไทยซึง่มอบให้ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้น
การสง่เสริมสขุภาพแก่ผู้ ด้อยโอกาส 

นอกจากนี ้มลูนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ร่วมกบัโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ดําเนินการโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้ช่วย
ผา่ตดัเด็กโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่าย ตลอดปี 2560 มีเด็ก 16 คนได้รับการผา่ตดัตามโครงการนี ้
หากนบัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการในปี 2546 มีเด็กด้อยโอกาสได้รับการผา่ตดัหวัใจไปแล้วรวมทัง้สิน้ 767 ราย 

โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี “อาสาบํารุงราษฎร์” เป็นหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออกตรวจบริการประชาชนในชมุชน 
ตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัตา่ง ๆ ด้วย 
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โดยสรุป ปีท่ีผา่นเป็นอีกปีหนึง่ท่ีโรงพยาบาลดําเนินการได้ตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้และทางฝ่ายบริหารจะยงัคง
ดําเนินการตามยทุธศาสตร์ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลท่ีเรียกวา่ 
TrakCare ซึง่ได้ทราบมาวา่มีมลูคา่การลงทนุหลกัพนัล้าน ขอให้คณุหมอสมศกัด์ิช่วยอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นฟังวา่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ใหมนี่ดี้กวา่ของเดิมอยา่งไร คุ้มคา่กบัการลงทนุหรือไมอ่ยา่งไร 

นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่มลูคา่ของซอฟต์แวร์ (TrakCare) น่าจะไมถ่งึ 300 ล้านบาท เม่ือรวมกบัระบบท่ีดแูล Imaging 
หรือระบบ X-ray ทัง้หมดกบัระบบ SAP ซึง่เป็นระบบ back office น่าจะประมาณ 300 ล้านบาทเศษ ๆ นพ. สมศกัด์ิ
ได้ชีแ้จงเหตผุลท่ีต้องเปล่ียนระบบเน่ืองจากระบบเก่ามีข้อจํากดัหลายประการ แม้ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาขบวนการ
จดัการของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพประสทิธิผลก็ตาม ประกอบกบัในปัจจบุนัการทํางานระบบเขียนด้วยมือแล้วแสกน
หรือถ่ายสําเนาอาจไมไ่ด้เป็นท่ียอมรับแล้วโดยเฉพาะกบัลกูค้าตา่งชาติ ระบบใหมนี่เ้ป็นการเปล่ียน platform จาก 
manual เป็น computerize สามารถเสริมการทํางานตามมาตรฐาน JCI ได้มากขึน้ ปรับระบบการทํางานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ย่ิงไปกวา่นัน้ยงัสามารถรองรับระบบ Computerized Physician Order Entry 
(CPOE) ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการเขียนใบสัง่จ่ายยาของแพทย์ด้วยลายมือเป็นการลดความผิดพลาด มีระบบการ
จดัเก็บข้อมลูทําให้สามารถตรวจสอบข้อมลูการรักษาและการให้ยาย้อนหลงัได้ สามารถเช่ือมต่อข้อมลูเพ่ือนํามา
ประมวลเพ่ือชีว้ดัผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีรวดเร็วและแมน่ยําทําให้สามารถลดขัน้ตอนและเวลาการทํางาน ใน
อนาคตโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์จะมีหุน่ยนต์ท่ีแผนกผู้ ป่วยนอกเพ่ือลดเวลาครบวงงาน (turnaround time) ให้สัน้ลง
ย่ิงขึน้อีก นพ. สมศกัด์ิเสริมวา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีในการเปล่ียนแปลงในช่วงแรกอาจมีความไมคุ่้นเคย แต่ยืนยนัวา่ครัง้
นีเ้ป็นการเปล่ียน platform ท่ีจะนําไปสูค่วามตอ่เน่ืองในการพฒันาให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ไป ระบบนีมี้ใช้อยูใ่นโรงพยาบาล
หลายแหง่ในประเทศไทยแล้ว 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วเสริมวา่บริษัทฯ มิได้มุง่เน้นเร่ืองการพฒันาทางการแพทย์ การ
บริการ และบรรษัทบริบาล (CSR) ดงัท่ี น.พ. สมศกัด์ิ เรียนให้ทราบเทา่นัน้ ภายในองค์กร บริษัทฯ มีการปรับใช้
นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลซึง่พนกังานและท่ีปรึกษาทกุทา่นต้องปฏิบติัตาม หนึง่ในหลกัการนัน้ซึง่บริษัทฯ 
ให้ความสําคญัอยา่งย่ิงคือการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ บริษัทฯ และบริษัทในเครือทกุบริษัทห้ามพนกังานและท่ีปรึกษา
ทกุคนรับหรือให้สนิบนไมว่า่จะเป็นเงินหรือสิง่ของ ของขวญั บริการ หรือสิง่ตอบแทนอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของ
โรงพยาบาลหรือผู้ อ่ืน ผู้ มีสญัชาติอเมริกนัก็ต้องปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอรัปชัน่ในตา่งประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practice Act) สว่นผู้ มีสญัชาติองักฤษก็ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการติด
สนิบนของสหราชอาณาจกัร (UK Bribery Act) โดยเคร่งครัดเช่นกนั 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้ถ่ายทอดความภมิูใจจากการท่ีได้แวะเย่ียมบธูของโรงพยาบาลฯ ท่ีสนามบินสวุรรณภมิูถึง
ขนาดของสถานบริการท่ีใหญ่โต บริการและระบบสง่ตอ่ท่ีโรงพยาบาลฯ มี อีกทัง้จํานวนผู้มารับบริการซึง่มีมากมาย
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แสดงวา่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นท่ีนิยมแพร่หลายของตา่งชาติ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานเร่ืองการเงิน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

นางสาวอรภรรณได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และแสดงภาพน่ิงประกอบรายงานท่ี
เก่ียวข้อง 
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,527 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 จาก 18,126 ล้านบาท ในปี 2559 โดยรายได้
จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 ของรายได้ทัง้หมด เป็นจํานวนเงิน 18.279 ล้านบาทในปี 2560 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จาก 17,851 ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากทัง้กลุม่ผู้ ป่วยชาวไทย
ร้อยละ 2.3 และรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยตา่งประเทศร้อยละ 3.1 เป็นผลให้ในปี 2560 รายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยชาวไทยคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 35.6 ในขณะท่ีรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.4 เทียบกบัร้อยละ 35.8 และ
ร้อยละ 64.2 ตามลําดบั ในปี 2559 

EBITDA หรือกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 จากปีก่อน โดยอยูท่ี่ 
6,031 ล้านบาทในปี 2560 สง่ผลให้อตัรากําไร EBITDA เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 32.7 จากร้อยละ 31.2 เป็น ในปี 2559 

อตัราการเติบโตของ EBITDA มากกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ เน่ืองจากการบริหารต้นทนุอย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงต้นทนุคา่แรง คา่ยา และ คา่เวชภณัฑ์ ซึง่ยงัสง่ผลทําให้ EBITDA margin ดีขึน้ 

กําไรสทุธิเพิ่มขึน้ในสดัสว่นใกล้เคียงกนักบัการเพ่ิมขึน้ของ EBITDA โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 เป็น 3,944 ล้านบาทในปี 
2560 จาก 3,626 ล้านบาท ในปี 2559 และอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 20 ในปี 
2559 

กําไรท่ีดีขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุตามท่ีเรียนชีแ้จงไว้ก่อนหน้า ประกอบกบัการลดลง
ของดอกเบีย้จ่ายจากหุ้นกู้ระยะยาว ชดุท่ี 1 ระยะเวลา 5 ปี มลูค่า 1,500 ล้านบาท ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนไปในเดือน
ธนัวาคม ปี 2559 

กําไรตอ่หุ้นแบบปรับลด ในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 อยูท่ี่ 4.55 บาทตอ่หุ้น จาก 4.18 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอยูท่ี่ 1.00 บาทตอ่หุ้น และได้เสนอการจ่ายปันผลสําหรับปี 
2560 เพิ่มขึน้อีกในอตัรา 1.70 บาทตอ่หุ้น ซึง่ขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

ถ้าการเสนอการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้รับการอนมุติั เงินปันผลจ่ายทัง้หมดสําหรับผลประกอบการในปี 2560 จะ
เทา่กบั 2.70 บาทตอ่หุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีจ่ายอยูท่ี่ 2.50 บาท เงินปันผลท่ีเสนอจ่าย
ทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ปี 2560 ซึง่สอดคล้องกบัอตัราท่ีเสนอจ่ายในปีก่อน 

ยอดรวมลกูหนีก้ารค้าในกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึน้เลก็น้อยโดยสว่นใหญ่เป็นผลมา
จากลกูหนีต้ามสญัญาในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลจากรายได้จากกลุม่ประเทศตะวนัออก
กลางท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงเลก็น้อยทัง้จํานวนเงินและร้อยละของลกูหนีก้ารค้าในกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ซึง่สะท้อน
ให้เหน็ถงึศกัยภาพการเก็บหนีจ้ากลกูหนีต้ามสญัญาในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางท่ีเพิ่มขึน้ 

ลกูหนีก้ารค้าท่ีคงค้างชําระมากกวา่ 180 วนัลดลง 220 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42 ซึง่ทําให้สดัสว่นตอ่ยอดลกูหนี ้
การค้าลดลงจากร้อยละ 27 เป็น ร้อยละ 15 เช่นเดียวกนั 

จํานวนวนัเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรับตวัดีขึน้โดยลดลงเป็น 38.7 วนั เทียบกบั 43.8 วนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เกิดจากจากความแตกตา่งของเวลาในการเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลาง 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ณ สิน้ปี 2560 คิดเป็น 11.6 วนั เทา่กบัปีก่อน 
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อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ ตอ่ สว่นของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลงเลก็น้อย เน่ืองจากการนําเงินไปลงทนุในเงินลงทนุระยะสัน้
เพิ่มขึน้ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีขึน้ จงึทําให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

นางสาวอรภรรณได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลงัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั ทําให้มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย
สะสมตอ่ปีอยูท่ี่ร้อยละ 6.0 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

กําไรสทุธิก็มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาเช่นเดียวกนั สง่ผลให้อตัราเติบโตเฉล่ีย
สะสมตอ่ปีถงึร้อยละ 11.8 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

อตัราการเจริญเติบโตของกําไรสทุธิมากกวา่อตัราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2 เทา่ สว่นใหญ่เกิดจากการ
บริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ประกอบกบัการลดลงอยา่งตอ่เน่ืองของอตัราภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลท่ีแท้จริง ซึง่เก่ียวข้องกบัการลดลงของอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตัง้แตปี่ 
2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ยงัได้รับผลประโยชน์ทางภาษีซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการจดัอบรมภายในของบริษัทฯ และ
โครงการสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผา่นมา 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ได้เหน็รายงานในงบการเงินและผลการดําเนินการและตัง้ข้อสงัเกตวา่ถ้าดู
จากรายงานหน้า 89 เปรียบเทียบตวัเลขระหวา่งปี 2558 2559 2560 อตัราการครองเตียงลดลงตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา
จากร้อยละ 76 ในปี 2558 ลงมาเป็น 69.57 ในปี 2559 และ 64.22 ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วยนอกโดยเฉล่ียตอ่วนัก็
ลดลงตลอดจากปี 2558 ท่ี 2,992 คน ปี 2559 ลดลงเป็น 2,952 และ ปี 2560 ลดลงมาเป็น 2,888 คน ถ้าดใูนงบกําไร
ขาดทนุในหน้า 29 จะเหน็ได้วา่เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2560 รายได้จากกิจการของโรงพยาบาลเพิ่มขึน้
ประมาณ 334.7 ล้านบาท ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายซึง่เป็นต้นทนุกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้เพียง 27 ล้านบาท ถ้ารวม
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย จะเหน็ได้ว่าคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก 13,195 ล้านบาทเป็น 13,276 ล้านบาท ก็คือเพิ่มขึน้ประมาณ 
81 ล้านบาท จงึมีความเหน็วา่การท่ีรายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึน้เกิดจากการท่ีโรงพยาบาลปรับราคาคา่บริการให้
สงูขึน้ เพราะจํานวนผู้ ป่วยไมไ่ด้เพิ่มขึน้ อตัราการครองเตียงไมไ่ด้เพิ่มขึน้ แตมี่รายได้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้คนไข้ของ
โรงพยาบาลสว่นใหญ่มาจากตะวนัออกกลางซึง่ปัจจบุนัมีโรงพยาบาลใหม่ ๆ และเช่ือวา่โรงพยาบาลเหลา่นัน้น่าจะมี
เทคโนโลยีและบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีประสทิธิภาพทดัเทียมกบัโรงพยาบาลฯ จงึเรียนถามผู้บริหารวา่โรงพยาบาล
ฯ จะเติบโตไปได้นานเทา่ไรถ้ายงัคงใช้นโยบายราคาสงูโดยอาศยั brand name ของบํารุงราษฎร์ นอกจากนี ้ต้องการ
ทราบวา่คา่รักษาพยาบาลปัจจบุนัของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ยงัมีสว่นตา่งท่ีจะเพิ่มขึน้ได้อีกมากหรือไมเ่ม่ือเทียบกบั
ประเทศใกล้เคียง เช่น สงิค์โปร์ หรือแม้แตใ่นประเทศตะวนัออกกลางจะมีสว่นต่างคา่รักษาท่ีจะจงูใจผู้ ป่วยให้เดิน
ทางเข้ามารักษาในประเทศไทยและรัฐบาลยินดีท่ีจะออกคา่รักษาให้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและขอให้ นพ. สมศกัด์ิเป็นผู้ตอบคําถาม 

นพ. สมศกัด์ิชีแ้จงวา่โรงพยาบาลมีคนไข้กลุม่ระดบัตติยภมิู (tertiary care) หรืออาการหนกัเพิ่มขึน้ด้วยกลยทุธของ
โรงพยาบาลในการเพ่ิมเครือข่ายโรงพยาบาลซึง่มีถงึ 58 แหง่ ดงันัน้คา่รักษาจงึสงู นอกจากนีเ้คร่ืองมือแพทย์และ
เทคโนโลยีท่ีนําเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยทัง้ชาวตา่งชาติและชาวไทยล้วนมีราคาสงู ในขณะเดียวกนัยาท่ีออกมา
ใหม ่ๆ เพ่ือใช้ในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคท่ีต้องใช้ยาท่ีมีคณุภาพสงู ก็มีราคาสงู ทัง้หมดนีส้ง่ผลให้
โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บคา่บริการในราคาสงูได้ สําหรับปริมาณคนไข้นัน้ นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่มิได้ลดลงโดยเฉพาะ
คนไข้ชาวตา่งชาติซึง่ในปีท่ีผา่นมาเพิ่มร้อยละ 3 ดงัท่ีนางสาวอรภรรณได้เรียนให้ทราบแล้ว สําหรับเร่ืองสว่นตา่งค่า
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รักษา จากการสํารวจตลาดในกลุม่ท่ีระดบัต้น ๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ราคาของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และคูแ่ข่ง
ในระดบัเดียวกนัโดยเฉล่ียแล้วไมแ่ตกตา่ง สําหรับคา่รักษาท่ีเรียกเก็บจากคนไข้ท่ีมาจากตา่งประเทศยงัมีสว่นต่างอยู่
ประมาณร้อยละ 25 แม้ในบางประเทศจะมีการตัง้โรงพยาบาลเอง การรับรองคณุภาพมาตรฐานเป็นเร่ืองท่ีเข้าถงึยาก 
นพ. สมศกัด์ิเช่ือมัน่วา่ยทุธศาสตร์หลกัแหง่ความเป็นเลศิโดยเฉพาะความปลอดภยัและคณุภาพการรักษาท่ี
โรงพยาบาลฯ ยดึมัน่อยู ่การรับรองคณุภาพมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีโรงพยาบาลฯ ได้รับ ความเช่ือใจท่ีผู้ รับบริการมอบให้ 
การดแูลใสใ่จของคนไทย การดแูลในเร่ืองสิง่แวดล้อมของโรงพยาบาล ล้วนทําให้ผู้ รับบริการชาวตา่งชาติตดัสนิใจ
เลือกโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นผู้ดแูลรักษา นพ. สมศกัด์ิกลา่วขอบคณุในข้อเสนอแนะทัง้หลายและจะนําไป
ทบทวนเพ่ือการพฒันา และจะไมห่ยดุน่ิง ไมเ่คยพอใจในสิง่ท่ีทําอยู ่และจะหาโอกาสพฒันาตามท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอ 

ประธานฯ แถลงวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จงึไมมี่การลงมติ 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือมีความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึสรุปวา่ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานแล้ว 

3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้สง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วถงึสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนในหน้า 59 ของรายงานประจําปีวา่โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์มีการซือ้เพิ่มสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน (คือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) จํานวน 225 ล้านบาทในปี 2559 และ 258 
ล้านบาทในปี 2560 และมีรายการตดัจําหน่ายครัง้เดียว 602 ล้านบาทในปี 2560 มีขาดทนุจากการตดัจําหน่าย
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จํานวน 2,617 ล้านบาทในปี 2560 แสดงไว้ในหน้า 33 จงึถามวา่รายการท่ีซือ้เพิ่มในปี 2559 
และ 2560 ปีละ 200 กวา่ล้านเป็นราคาของซอฟต์แวร์ ตวัใหมห่รือเปลา่ นอกจากนีซ้อฟต์แวร์ตวัเก่าท่ีเลกิใช้ไปถกูใช้
มาแล้วก่ีปีและมีมลูคา่คงเหลือ ณ วนัเลกิใช้เป็นจํานวนเทา่ไร 

นางสาวอรภรรณชีแ้จงวา่ซอฟต์แวร์ท่ีเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 2559 กบัปี 2560 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีซือ้มาสําหรับใช้หน้าบ้าน
ก็คือ TrakCare และหลงับ้านก็คือ SAP ซึง่ทัง้สองปีโรงพยาบาลฯ ทยอยจ่ายตามขัน้ตอนของการดําเนินงานท่ีตัง้ไว้
แล้วในแตล่ะปี เป็น TrakCare ประมาณ 270 ล้านบาท และ SAP ประมาณ 100 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นซอฟต์แวร์อ่ืน 
ๆ ท่ีใช้เพิ่มเติมอีกเลก็น้อย รวมแล้วประมาณ 400 ล้านบาท สว่นท่ีตดัจําหน่ายเป็นการตดัจําหน่ายซอฟต์แวร์เก่าท่ีใช้
มานานแล้วซึง่มากกวา่ 10 ปี สว่นรายละเอียดวา่มลูคา่คงเหลือ ณ วนัเลกิใช้มีจํานวนเทา่ไรนัน้ขอนําเสนอหลงัการ
ประชมุเพ่ือจะได้ให้ตวัเลขท่ีถกูต้องจริง ๆ แก่ท่านผู้ ถือหุ้น 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติังบ
การเงินประจําปี 2560 

มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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เหน็ด้วย จํานวน 578,200,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 2,374,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,832 ราย จํานวน 580,575,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ แถลงวา่คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 1 บาท คงเหลืองวดสดุท้าย
จํานวน 1.70 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผน่ภาพท่ีประธานฯ ได้แสดงแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

รายละเอียดการจัดสรรกาํไร 2560 2559 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 3,943.89 3,626.17 

2. จํานวนหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั (หุ้น) 730,052,222 730,052,222 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย 

2.70 
*1.00 

**1.70 

2.50 
0.95 
1.55 

4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 1,971.14 1,825.13 

5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 50.0% 50.0% 

6.  การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 

*จ่ายเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 
**เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองจนเตม็จํานวนตามกฎหมายแล้ว จงึไมมี่ความจําเป็นต้องจดัสรรเงิน
กําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตอ่ไป 

ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปัน
ผลจากกําไรสทุธิประจําปี 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,580,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,837 ราย จํานวน 580,580,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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5. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ท่ีประชมุว่า ข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ซึง่
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นดงันี ้

1. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 ถงึ มกราคม 2561 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัการเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎบตัรคณะกรรมการแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่จํานวน 3 ท่าน 

คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 ทา่นกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ข้อมลูของบคุคลท่ีได้เสนอไปแล้วนัน้อยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยมีประเดน็ท่ีจะสอบถามเร่ือง
กรรมการอิสระสองประเดน็ ประเดน็แรก บริษัทฯ เคยมีนโยบายกําหนดให้กรรมการอิสระอยูใ่นวาระได้สงูสดุไมเ่กินก่ี
ปีหรือไม ่ประเด็นท่ีสอง ในกรณีท่ีกรรมการอิสระปฏิบติังานตอ่เน่ืองเกิน 9 ปี บริษัทฯ จะมีประเดน็เร่ืองความอิสระ
หรือไมอ่ยา่งไร และกรรมการอิสระนัน้มีจดุเดน่ในประเดน็ใดบ้างท่ีจะช่วยเสริมกลยทุธของบริษัทฯ ได้ 

ประธานฯ กลา่วตอบวา่บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกฎหมายซึง่กําหนดวา่ในแตล่ะปีต้องมีกรรมการออกหนึง่ในสาม
หรือใกล้เคียง นอกจากนัน้ ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการทํางานร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนั ผลงานของ
คณะกรรมการดจูากผลประกอบการของบริษัทฯ ช่ือเสียงของการดําเนินการ รายได้ของผลประกอบการทกุปี ซึง่
ตามท่ีนางสาวอรภรรณได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุในวาระก่อนหน้านี ้รายได้ก็เพิ่มขึน้ อตัรากําไรตา่ง ๆ ก็ดีขึน้เป็นประจํา 
บริษัทฯ ได้รับหนงัสือรับรองคณุภาพมาตรฐานจากสถาบนัตา่ง ๆ ทัว่โลก แสดงวา่ฐานะของบริษัทฯ ไปได้ดี กําไรก็ไป
ได้ดี กระแสเงินสดก็ไปได้ดี การจ่ายเงินปันผลก็เพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี เป็นท่ีพงึพอใจของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ในวาระก่อน
ทา่นผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัให้จ่ายเงินปันผล 2.70 บาทตอ่หุ้นสําหรับผลประกอบการปี 2560 จะเหน็ได้วา่ถ้ากรรมการ
สามารถทําให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองและตอบสนองตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทฯ มีความแข็งแรงมีช่ือเสียงดี การท่ีจะ
ให้กรรมการเข้าออกก็เป็นไปตามกฎหมายอยูแ่ล้ว และผู้ ถือหุ้นก็เลือกกลบัเข้ามาอีก การท่ีจะกําหนดวา่กรรมการควร
อยูก่ี่ปีจงึต้องดท่ีูความสามารถของกรรมการแต่ละทา่น ถ้าผลประกอบการดีและช่ือเสียงของบริษัทฯ ดี ก็ถือวา่มี
คณุสมบติัท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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เก่ียวกบัคําถามท่ีสองท่ีวา่เราจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่การเป็นกรรมการอิสระจะอิสระอยา่งแท้จริงถ้าอยูเ่กิน 9 ปี นาง
อรุณีกลา่วเสริมวา่กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ี กลต. กําหนด ทกุปีจะมีการทบทวนคณุสมบติัของ
กรรมการอิสระว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม ่เพราะฉะนัน้ ไมว่า่จะเป็นกรรมการก่ีปีก็ยงัคงความเป็นกรรมการอิสระ
อยู ่อีกประการหนึง่การท่ีจะหากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ไมง่่าย กรรมการ
อิสระท่ีอยูน่านก็ย่ิงมีประสบการณ์มากขึน้อนัจะช่วยทําให้การตดัสนิใจในภาพรวมดีขึน้ 

นายณฐัสนัต์ กลุเพชรเกษม (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ให้ความเหน็เก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น (ฉบบัภาษาไทย) วา่มี
คําผิดท่ีหน้า 7 (ตําแหน่งนายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์) ท่ีหน้า 37 วาระท่ี 5 ข้อ 2 (คํานําหน้านายสรดิษ วิญญรัตน์) และ
ท่ีหน้า 33 (ช่ือนางสาวโสภาวดี) ประธานฯ กลา่วขอบคณุ และโรงพยาบาลฯ จะเพ่ิมความระมดัระวงัในการจดัทํา
เอกสารการประชมุให้ถกูต้องในการประชมุคราวตอ่ไป 

นางอรุณีได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่นท่ีต้องออกตามวาระในปี 2561 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางลนิดา ลีสหะปัญญา 

เหน็ด้วย จํานวน 575,899,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8350 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 6,788,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1649 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายสรดษิ วญิญรัตน์ 

เหน็ด้วย จํานวน 574,930,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6685 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 7,758,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3314 
งดออกเสียง จํานวน 1,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายปริญญ์ จริาธิวัฒน์ 

เหน็ด้วย จํานวน 580,523,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6285 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 2,164,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3714 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

6. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กลา่วรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเห็นควร
เสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2561 ดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2561 ในวงเงินรวมไมเ่กิน 22.20 ล้านบาท แบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. คา่เบีย้ประชมุปี 2561 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 วงเงินไมเ่กิน 5.96 ล้านบาท ดงันี ้

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

2561 2560 
ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 

 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์* 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ประธานคณะกรรมการ 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 

* ค่าตอบแทนในรูปของค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการท่ี 
ไมเ่ป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 

2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 โดยจํากดัวงเงินรวม 
ไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

 
(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 
ค่าบาํเหน็จ 

2561 2560* 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท 

1,400,000 
รองประธานกรรมการ 1,040,000 
กรรมการ 980,000 

*อตัราท่ีจดัสรรในปี 2560 
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3. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยประธานกรรมการเป็นผู้
จดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนพเิศษ 

2561 2560 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 5.7 ล้านบาท 

ไมมี่ รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
หลงัจากเปิดโอกาส และไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 
มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับปี 2561 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,605,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6422 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 2,047,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3513 
งดออกเสียง จํานวน 37,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 1,853 ราย จํานวน 582,690,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอระเบียบวาระ
นีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3970 และนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 แหง่บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และขอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,210,000 
บาท 

คา่สอบบญัชีในปี 2561 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมคอ่นข้างสงูกวา่ปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทยอ่ยมีแผน
ขยายธุรกิจทําให้จํานวนรายการค้า (transaction) มีปริมาณท่ีสงูมากขึน้ สง่ผลให้ผู้สอบบญัชีต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการเปล่ียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทําให้
ผู้สอบบญัชีต้องเข้ามาสอบทานด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเหน็วา่ทา่นผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 
เน่ืองจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดัได้ให้บริการแก่บริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มี
ความคุ้นเคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็หลงัจากประธานท่ีประชมุเรียนถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 577,352,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0834 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 5,340,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9165 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,860 ราย จํานวน 582,695,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพ
หุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท แถลงวา่สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเหน็ชอบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 
หุ้นบริุมสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญัในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี ซึง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิใช้สทิธิ
แปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั รวม 62,500 หุ้น จงึต้องแก้ไขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยย่ีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปด
สบิห้าบาท 

  แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น เก้าร้อยย่ีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปด
สบิห้าหุ้น 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท หนึง่บาท 

 
 โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 921,401,820 หุ้น เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านส่ีแสนหนึ่งพนัแปดร้อยย่ีสิบ
หุ้น 

  หุ้นบริุมสทิธิ 1,300,865 หุ้น หนึง่ล้านสามแสนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น 

หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติ 

มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้น
สามญัด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 582,680,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 1,861 ราย จํานวน 582,695,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่จะพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุหรือไม ่
 
นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ในตอนต้นของการประชมุประธานฯ ได้พดูถงึการตอ่ต้านคอรัปชัน่ ซึง่นาย
สวุิทย์เข้าใจวา่น่าจะรวมถงึการปฏิบติัตามกฎหมาย เร่ืองของธรรมาภิบาล การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นายสวุิทย์เลา่วา่
มีเหตกุารณ์หนึง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือปีท่ีแล้วท่ีนายสวุิทย์เหน็วา่อาจจะทําความเสียหายเก่ียวกบักรณีท่ีท่านประธานฯ ได้พดู
ถงึนัน้ กลา่วคือในหนึง่ปีท่ีผา่นมามีผู้ ป่วยรายหนึ่งมารับการรักษาในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์จนทา่นหายป่วยดีแล้ว 
คา่ใช้จ่ายในการรักษาน่าจะเป็นหลกัล้านบาทขึน้ไปซึง่โรงพยาบาลไมไ่ด้เก็บคา่รักษา ในเวลาตอ่มามีผู้บริหารของ
โรงพยาบาลขอพบผู้ ป่วยรายนีเ้พ่ือปรึกษาบางประการ ถ้าเร่ืองนีเ้ป็นความจริง นายสวุิทย์คิดวา่มีความเสียหายอยู่
บางประการ คือ โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้ซึง่ไปแลกกบัประโยชน์สว่นตวัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และอาจจะมีคนเอาเงินไป
เข้าบญัชีในภายหลงัเพ่ือไมใ่ห้เป็นรายการท่ีรอเรียกเก็บหรือเป็นหนีเ้สีย โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้แตผู่้บริหารได้
กระทําผิดหลกัธรรมาภิบาล คงต้องพิจารณาวา่ผู้บริหารรายนีไ้ด้ทําไปเองโดยพลการหรือมีกลุม่บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรู้
เหน็ด้วย รวมทัง้เป็นความเสียหายเก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงพยาบาลฯ เร่ืองนีน้ายสวุิทย์ได้ยินมา โดยไมมี่สว่นเก่ียวข้อง 
คนท่ีพดูก็ไมไ่ด้รู้วา่นายสวุิทย์เป็นผู้ ถือหุ้น นายสวุิทย์เสนอวา่ควรมีการตรวจสอบและดําเนินการท่ีเหมาะสม 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่ีนายสวุิทย์แจ้งเร่ืองนีใ้ห้ท่ีประชมุและคณะกรรมการทราบและเรียนวา่ประธานฯ และ
คณะกรรมการไมท่ราบเร่ืองนีม้าก่อนและยงัไมเ่หน็หลกัฐาน อย่างไรก็ตามจะทําการสอบสวนข้อเทจ็จริงเพ่ือหา
มลูเหตแุละรายละเอียด และจะเรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงั 

นาย Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเก่ียวกบัเหตผุลในการอนญุาตให้มีการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้น
สามญัด้วยความเข้าใจวา่จะเป็นการเพิ่มสิทธิออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting rights) 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่หุ้นบริุมสทิธิออกมาเม่ือ 20 กวา่ปีก่อน กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีบริุมสทิธิบางสว่นท่ีอาจจะแตกตา่งกบัผู้
ถือหุ้นสามญัแต่ไมไ่ด้ให้มากกวา่และไมเ่ก่ียวกบัการออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting) เม่ือหุ้นบริุมสิทธิออก
มาแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพนัน้ แต่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัได้ ท่ีผู้ ถือหุ้นอยากแปลง
สภาพเพราะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุไมค่อ่ยให้ความสําคญักบัหุ้นบริุมสิทธิเพราะ
มีจํานวนน้อยมาก ฉะนัน้หุ้นบริุมสทิธิจงึขาดสภาพคลอ่งบนกระดานของตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นท่ีอยากจะมีหุ้นท่ีมี
สภาพคลอ่งเป็นหุ้นบํารุงราษฎร์เหมือนกนัจงึมาขอแปลงจากหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัเพ่ือให้หุ้นนีเ้วลาเข้าไปซือ้ขาย
บนกระดานของตลาดหลกัทรัพย์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ แตไ่มเ่ก่ียวกบัการออกคะแนนเสียงหรือเงินปันผลเลย เพราะ
ปัจจบุนันีบ้ริษัทมีผลกําไรดีพอสมควรอยูแ่ล้ว และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญัเทา่ ๆ กนั 

นายสมัพนัธ์ รัตนอมรชยั (ผู้ ถือหุ้น) ได้ขออนญุาตทา่นประธานฯ สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัแนวทางและนโยบายการ
ทําให้บริษัทเติบโตภายใน 3-5 ปี 

ประธานฯ ได้ขอให้ นพ. สมศกัด์ิ เป็นผู้ตอบคําถามทา่นผู้ ถือหุ้น นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่บริษัทไมมี่แผนระยะสัน้ ระยะ
กลาง หรือระยะยาว เพราะอตุสาหกรรมการให้บริการโรงพยาบาลในระดบัโลกได้เปล่ียนไปในทิศทางท่ีคอ่นข้าง
รวดเร็ว องค์กรของเราได้มีการเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิง่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เรายดึมัน่ในการ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัท เป้าหมายของเราคือการรักษาความเป็น world class การเป็น
โรงพยาบาลตติยภมิู (tertiary care) ท่ีมี high intensity และ high technology ท่ีคูแ่ข่งจะไมส่ามารถทดแทนหรือเทา่
เทียม นพ. สมศกัด์ิยืนยนัวา่ภายใน 1-2 ปี ทา่นผู้ ถือหุ้นจะได้ข้อมลูข่าวสารจากฝ่ายปฏิบติัการ หรือฝ่ายบริหารเป็น
ระยะ ๆ ถงึการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้เร่ือย ๆ 
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นายสมัพนัธ์ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ตนมีอาชีพเป็นนกัลงทนุและอาจยงัใหมอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมโรงพยาบาล เหน็หุ้น
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์มานานแตเ่พิ่งมาลงทนุจริงจงัไมน่านเพราะยงัดใูนแง่ของมลูคา่ไมค่อ่ยออก แตท่ี่ศกึษาเร่ือง
การลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญบางทา่นก็เปรียบเทียบบํารุงราษฎร์ง่าย ๆ วา่ให้นกึภาพวา่เป็น Siam Paragon สว่น BDMS ให้
นกึภาพวา่เป็น Central เราเหน็การเติบโตของ Central คอ่นข้างชดัเพราะมีการขยายสาขาเพ่ิม จงึอยากเหน็ภาพวา่
ถ้าบริษัทอยูท่ี่เดิมอยูท่ี่เดียวและท่ีดินแถวนีก็้จํากดั จะมีนโยบายการเติบโตได้อย่างไรบ้าง ซึง่ท่ีคณุหมอสมศกัด์ิพดูวา่
เราก็จะเก่งขึน้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัมากขึน้ ก็เป็นสิง่ท่ีดี แตอ่ยากทราบวา่บริษัทพอจะมีแนวทางอะไรท่ี
บอกได้เพิ่มเติมในแง่ของการลงทนุเพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้ถือหุ้นกนัไปยาว ๆ หรือลงทนุเพิ่มกบัโรงพยาบาลดี ๆ อยา่งนี ้

นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่บริษัทมีแผนการลงทนุแตไ่มส่ามารถเปิดเผยได้ด้วยข้อจํากดัของตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือถงึเวลา
บริษัทจะแถลงให้ทราบ ขอให้มัน่ใจวา่บริษัทยดึมัน่ในธรรมาภิบาล การเติบโต และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
อยา่งดีท่ีสดุ เราจะ grow business ดงัท่ีผู้บงัคบับญัชาของ นพ. สมศกัด์ิยํา้อยูเ่สมอ 

นาย Basant Kumar Dugar ได้กลา่วช่ืนชมผู้บริหารและบริษัทเร่ืองผลประกอบการท่ีดีเย่ียมและได้เสนอแนะแนว
ทางการทํางานหลายประการซึง่ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุ 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการยงัติดใจเร่ืองคอมพิวเตอร์ได้กลา่วเพิ่มเติมวา่ตนได้เปิดเข้าไปใน website ของโรงพยาบาลฯ 
ในนัน้พดูถงึระบบคอมพิวเตอร์ว่าโรงพยาบาลฯ มีการพฒันาร่วมกบั Microsoft ซึง่นายสวุิทย์เข้าใจวา่เป็นของระบบ
เก่า ดตูัง้แต่ต้นจนจบก็ดดีู เพราะ Microsoft เป็นระดบั world class อยูแ่ล้ว เนือ้หาใน website ก็บง่บอกถงึความพงึ
พอใจของผู้ใช้ ทัง้แพทย์ ผู้ ป่วย ในเม่ือเปล่ียนเป็นระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทใหมไ่ปแล้ว ก็อยากจะถามวา่ใน 
software ของระบบใหมเ่ข้าใจวา่เป็นสญัชาติออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีใช้อยู่ท่ีไหนบ้าง ถ้าในประเทศไทยไมมี่ใช้ 
ในประเทศท่ีเป็นต้นสงักดัหรือท่ีมาของ software house ในประเทศนัน้มีโรงพยาบาลท่ีมีระดบัเดียวกบัโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์ก่ีโรงพยาบาลท่ีใช้ซอฟต์แวร์ตวันี ้นายสวุิทย์กลา่วว่าได้ยินจากแพทย์หลาย ๆ ทา่นท่ีทํางานท่ีโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์มานานพดูถงึการเปล่ียนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ในสมยัหนึง่ไมท่ราบวา่นานเทา่ไรซึง่บอกวา่วุน่วายมาก
ในสองวนัแรก คนไข้กลบับ้านโดยไมไ่ด้รับยาไป โรงพยาบาลใช้วิธีสง่ยาตามหลงัไปให้ท่ีบ้าน ในคราวนัน้คา่เสียหาย
ตกประมาณวนัละ 2 ล้านบาท แตผ่า่นไป 2 วนัปัญหาก็จบ แต่คราวนีไ้ด้ยินวา่ปัญหาอยูเ่ป็นเดือน คนภายนอกพดูกนั
วา่จํานวนคนไข้บํารุงราษฎร์ลดลงอยา่งมากเป็นเวลานบัเดือน สาเหตท่ีุตกเพราะมีการเปล่ียนแปลงระบบ
คอมพิวเตอร์ ทําให้คนไข้เสียเวลา จงึอยากทราบวา่ปัญหานีจ้บหรือยงั ได้มีการประเมินคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่
เปล่ียนซอฟต์แวร์ใหมจ่นถงึวนันีห้รือไม ่และคา่เสียหายประมาณเทา่ไร นอกจากนี ้ได้ยินจากผู้ ท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลวา่ในการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้บคุลากรท่ีใช้คอมพิวเตอร์นีไ้มไ่ด้ ใช้ไมเ่ป็น ไมอ่ยากใช้ ก็คงต้องไปหางานทํา
ท่ีอ่ืน ซึง่เป็นเร่ืองผิดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ในสว่นของบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียซึง่ในท่ีนีคื้อพนกังาน ใน
หลกัการของโรงพยาบาลเขียนไว้วา่ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเหน็ ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้การบริหารมีประสทิธิภาพสงูสดุ ถ้ามีเสียงลอยมาแบบนัน้หรือพนกังานมี
ความรู้สกึวา่เป็นแบบนัน้ ก็ไมน่่าเป็นไปตามลกัษณะของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นายสวุิทย์กลา่ววา่ได้ทราบวา่ใน
หนึง่ปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลได้ให้แพทย์พ้นจากการทํางานในโรงพยาบาลฯ หลายคน จงึขอถามวา่ในบรรดาแพทย์ท่ี
ได้ถกูให้พ้นจากการทําหน้าท่ีในโรงพยาบาลฯ มีก่ีคนท่ีแสดงความไมเ่หน็ด้วยกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหมนี่ ้

ประธานฯ ขอให้ นพ. สมศกัด์ิตอบคําถามของนายสวุิทย์ นพ. สมศกัด์ิชีแ้จงวา่ซอฟต์แวร์ใหมผ่ลิตหรือเร่ิมต้นท่ี
ออสเตรเลียจริง ในประเทศไทยเม่ือ 20 ปีก่อนเร่ิมใช้ท่ีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปัจจบุนัมีใช้ใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย 20 กวา่แหง่ โรงพยาบาลคูแ่ข่งหลายแหง่ก็ใช้มาหลายปีแล้ว ปัจจบุนัผู้ผลติซอฟต์แวร์นีมี้ 
headquarters อยูท่ี่ Boston ซอฟต์แวร์ตวันีมี้การพฒันาตลอด สามารถ plug-in เข้าระบบ ใหม ่ๆ ในขณะท่ี
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ซอฟต์แวร์เดิมนัน้ บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ไมพ่ฒันาตอ่แล้ว การตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์การแพทย์ใหม ่ๆ ทําได้ยากขึน้
เร่ือย ๆ สําหรับคําถามตอ่มาเก่ียวกบัการเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ในสมยัหนึง่ท่ีนายสวุิทย์เข้าใจวา่ปัญหาจบในสอง
วนั จริง ๆ เพราะยกเลิกการเปล่ียนแปลง เก่ียวกบัเร่ืองการสัง่และจ่ายยา ตัง้แตใ่ช้ซอฟต์แวร์ใหมม่าสองเดือนเร่ือง
ความผิดพลาดของการจ่ายยาถงึผู้ ป่วยไมมี่ ไมต้่องหว่งเร่ืองการสัง่ยาผิดให้คนไข้ สําหรับคําถามสดุท้ายเร่ืองแพทย์
ถกูให้ออกล้วนเป็นเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพและความถกูต้องของการรักษากบัความประพฤติและจริยธรรมของแพทย์แต่
ละทา่น ไมมี่แพทย์ทา่นใดมีความเหน็ขดัแย้งเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหม ่เร่ืองทกุเร่ืองมีหลกัฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้หมด นพ. สมศกัด์ิกลา่วขอบคณุสําหรับข้อมลูและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของทกุทา่น ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
มัน่ใจวา่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ตอ่ผู้ รับบริการทกุทา่น และบริษัทฯ ดแูลบคุลากรทกุตําแหน่งตัง้แต ่ยาม 
แปล จนถงึผู้บริหาร ทกุวิชาชีพ เพราะเราตระหนกัวา่เราเป็นครอบครัวบํารุงราษฎร์ 

เม่ือไมมี่เร่ืองอ่ืนใดพิจารณา และไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
ท่ีมาประชมุ ท่ีสนบัสนนุกิจการของโรงพยาบาล เราจะเป็นโรงพยาบาลชัน้แนวหน้าอยูเ่สมอ ขอบคณุคนไข้ท่ีมาใช้
บริการ และพนกังานท่ีทํางานด้วยความอตุสาหะวิริยะ ทําให้บริษัทมีรายได้ดี มีกําไร มีเงินจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 
และขอบคณุตวัแทนจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และปิดการประชมุเม่ือเวลา 16.00 น. 

 
 

(ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร) 
ประธานท่ีประชมุ 
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หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยให้อยูใ่นระดบัเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการ
เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายปีและคา่
เบีย้ประชมุรายครัง้ 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ให้มีความยติุธรรมและสมเหตสุมผล 

2. นําเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึของกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย เพ่ืออนมุติัในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

3. จดัทําระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึเสนอแนะ
แบบฟอร์มการประเมินผล 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บริษัทมีการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ 

o คณะกรรมการบริษัท ซึง่อยูใ่นรูปแบบของ 
- คา่ตอบแทนรายปี 
- คา่เบีย้ประชมุรายครัง้ 

โดยจํานวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัและอยูใ่น
อตุสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพย์ สว่นคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุรายครัง้
อยา่งเดียว 

o คา่ตอบแทนผู้บริหาร อยูใ่นรูปของ 
- เงินเดือน 
- โบนสั 

โดยขึน้อยูก่บัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 

สําหรับรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 ซึง่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจํานวนเงินท่ี
กรรมการได้รับเป็นรายบคุคล และได้เปิดเผยคา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหวัข้อ คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุ
ยอ่ย และผู้บริหาร และในรายงานประจําปี หน้า 112 
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บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการของบริษัท 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถงึการพิจารณาและกลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ีมีความเหมาะสมจากการเสนอช่ือโดยผู้
ถือหุ้นและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเพ่ือนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีพิจารณาผู้ ท่ีมีคณุวฒิุท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดีตท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท มีความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้
มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจอยา่งมืออาชีพ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 
การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
อนึง่ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
 
โดยท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือให้แต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้
ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และมีจํานวนเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ 
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

ช่ือ – นามสกุล นายชยั โสภณพนิช 

อายุ 76 ปี 

ประเภทกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 36 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 

หลกัสตูรการจดัการขัน้สงู The Wharton School มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 16/2545 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่น 10/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
09/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ประธานกรรมการ บริษัท ไวทลัไลฟ์ จํากดั 
ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 10,992,920 หุ้น คิดเป็น 1.506% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (1/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (1/3)  
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ช่ือ – นามสกุล นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์  

อายุ 75 ปี 

ประเภทกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 44 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศลัยศาสตร์ มหาวิทยาลยัลีดส์ (Leeds University) 
สหราชอาณาจกัร 

วฒิุบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่เมืองเอดินเบอระ สหรัชอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การทาํงาน ศาสตราจารย์กิตติคณุ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 475,310 หุ้น คิดเป็น 0.0651% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3)  
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กรรมการอสิระ 

นิยามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้(ซึง่มีความเคร่งครัดเทา่ ๆ กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษัทมีดังต่อไปนี ้
 
- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) โดยรายละเอียดตามข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่(ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

- ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระแทนผู้ที่ออกตามวาระ 

ช่ือ – นามสกุล นางอรุณี เกษตระทตั 

อายุ 72 ปี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี 

การศกึษา บริหารธุรกิจบณัฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 
2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation รุ่น 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Compensation Committee รุ่น 2556 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2552 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั 
และรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (3/3)  
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 
1. บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มี

ความสมัพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีท่ีสงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
3. บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทมาแล้วกวา่ 20 ปี 
4.  ตารางแสดงคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนของสํานกังานสอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 

 
ปี 2562 

(เสนอในครัง้นี)้ 
ปี 2561 เพิ่มขึน้/ 

(ลดลง) 

คา่สอบบญัชีของบริษัท 3,040,000 3,210,000 (5.3%) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 1,375,000 2,205,000 (37.6%) 

คา่บริการอ่ืน  - - - 

 
5. การปฏิบติังานสอบบญัชีของบริษัทของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอแตง่ตัง้ในครัง้นี ้
 

รายช่ือ เลขที่ใบอนุญาต 
ช่วงเวลา/จาํนวนปี 
ที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 2561 (1 ปี) 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร 3853 2551-2553 (3 ปี) | 2560-2561 (2 ปี) 

3. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 3970 2554 – 2558 (5 ปี) | 2561 (1 ปี) 

 
หมายเหต ุ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 14) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นีส้ามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมทําหน้าท่ีได้ไมเ่กิน 7 รอบปีบญัชีไมว่่าจะติดตอ่กนัหรือไม ่
โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมนัน้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สมควรแตง่ตัง้ให้ นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 (ผู้สอบ
บญัชีผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชี) นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และ นางสาว
สมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจําปี 2562 และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,040,000 บาท 
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ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ 
รายการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือให้ทนุจดทะเบียนสอดคล้องกบัจํานวนหุ้นบริุมสทิธิท่ีลดลง เน่ืองจากการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเหน็วา่การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้ทนุจดทะเบียนสอดคล้องกบัจํานวนหุ้นบริุมสทิธิท่ีลดลง 
เน่ืองจากการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญันัน้ มีความเหมาะสมและเป็นผลดีในการเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้น
ให้กบัผู้ ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มจํานวนหุ้นท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์อีกด้วย 
 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อความเดมิ 
 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกเป็น    
 หุ้นสามญั 921,401,820 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านส่ีแสนหนึง่พนัแปดร้อยย่ีสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 1,300,865 หุ้น (หนึง่ล้านสามแสนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น) 
 
ข้อความใหม่ 
 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกเป็น    
 หุ้นสามญั 921,491,820 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหนึง่พนัแปดร้อยย่ีสบิหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 1,210,865 หุ้น (หนึง่ล้านสองแสนหนึง่หม่ืนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น) 
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เอกสารหมายเลข 7 

ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
รายการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 วรรคแรก ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น
ดงันี ้

มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่เป็นการเหมาะสมท่ีจะแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายใหม่ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดสามารถขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัเม่ือใดก็ได้ ในขณะท่ีตามกฎหมายเก่าผู้ ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คนถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ ละ 10 ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัได้ 

ข้อความเดมิ 

ข้อ 40  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หน่ึงในห้า
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 (ย่ีสิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อก
ว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดสามารถ
เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายใน (หน่ึง) 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้
จากผู้ ถือหุ้น 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 40  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน (ส่ีสบิห้า) 45 วัน นบัแตว่นัได้รับ
หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 26 ประจาํปี 2562) 

 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

คณุสมบติัของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นต้องมาจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท บคุคลภายนอกซึง่ยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท
และได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุใหญ่แล้วยอ่มเป็นกรรมการของบริษัทได้ 

ข้อ 22. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

22.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ ผู้
ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผู้ เป็น
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ข้อห้ามกรรมการ 

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

การกําหนดคา่ตอบแทนให้กรรมการ 

ข้อ 39. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 
ไมน้่อยกวา่ 25 (ย่ีสบิห้า) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด
สามารถเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 

หนงัสือนดัประชมุ 

ข้อ 41. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

องค์ประชมุ 

ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 (ย่ีสบิห้า) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ประธานท่ีประชมุ 

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 
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การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 (ห้า) คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติ
ให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุ
กําหนด 

การลงมติ 

ข้อ 44. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล
อ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหุ้น
บริุมสทิธิ หรือหุ้นบริุมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหลกัทรัพย์ชนิดอ่ืนตาม
บทบญัญติัของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การออกใบสําคญัแสดงสทิธิ
ในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา 

ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

45.2 พิจารณาและอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 

45.3 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

45.4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการเก่าท่ีออกตามวาระ 

45.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 

45.6 กิจการอ่ืน 
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หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 50. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้
แบง่เงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นในรูปของหุ้นปัน
ผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ด้วย 

ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนัน้จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของ
จํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารอง
สว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลําดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
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เอกสารหมายเลข 9 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและทา่นผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นโปรดนําหนงัสือนดัประชมุ แบบการลงทะเบียน หนงัสือ 

มอบฉนัทะ และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้มาเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) โดยเอกสารตา่ง ๆ ท่ีทางบริษัทร้องขอนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทไมมี่ข้อกําหนดการเรียกเอกสารจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีลกัษณะ
เป็นการกีดกนั หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2.2 สําเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และผู้
ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3 แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) 
 
(ข) กรณีนิตบุิคคล 

(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารของผู้แทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 

ข้อ (ก)(1) 
1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้) ในฐานะผู้มอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทน
นิติบคุคลซึง่ ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีสว่นราชการออกให้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ 
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ข้อ (ก)(1) 

(3) กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก หรือแบบ ข) ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ หรือแบบ ค ซึง่
สามารถ download ได้จาก website ของบริษัทท่ี www.bumrungrad.com/investor ซึง่ได้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ในฐานะเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้ 
จดทะเบียนไว้ 

ค. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนา
ถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะ
มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง. สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก. หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้
เหน็วา่ผู้แทน นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค. สําเนาเอกสารของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ 
เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม 
ข้อ (ก)(1) 
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ทัง้นีเ้อกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษ
แนบมาด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
(4) กรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะให้คสัโตเดียนตามข้อ (3)) 
 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ (ก) กรณีบคุคลธรรมดา หรือข้อ (ข) กรณีนิติบคุคล
ข้างต้น แล้วแตก่รณี โดยเอกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทํา
คําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
2. วธีิการมอบฉันทะ 
 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ จํานวน 2 แบบ ดงันี ้

o แบบ ก  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
o แบบ ข  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 
สว่นแบบ ค ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทท่ี 
www.bumrungrad.com/investor 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข เทา่นัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได้ 
แตผู่้ ถือหุ้นทกุรายต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึง่
ข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 10 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัทโดยจ่าหน้าซองดงันี ้
 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
อาคารสํานกัผู้บริหาร ชัน้ 4 
เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
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ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยสองชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มี
เวลาตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนเวลาเร่ิมประชมุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูใ่ห้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงคนเดียว ไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุสามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็น
ต้นไป ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 
ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ี
ได้แนบมาพร้อมนีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 11 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
(1) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใช้บตัรสําหรับลงคะแนนเสียง (เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์

ในการลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว ซึง่บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้) ผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือโดยนบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้อง
ออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมายในช่อง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ ด้วย
คะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 
 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราว
ละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้น
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 
 

(2) หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหน้งสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 
2. วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
(1)  ประธานท่ีประชมุจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามความเหน็

จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค (ท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนตามท่ีเหน็สมควร) ลงคะแนนเสียงในบตัรสําหรับ
ลงคะแนนเสียงท่ีได้รับจากบริษัทเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง  เหน็
ด้วย  ไม่เหน็ด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบตัรสําหรับลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค ท่ีผู้ ถือหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุ
มา 

 
3. มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

o กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
o กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ 
(1) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกจากห้องประชมุ
ชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ  
 

* กรุณาสง่บตัรสําหรับลงคะแนนเสียงของทกุวาระคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ * 
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เอกสารหมายเลข 10 

 
ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระ 

สาํหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะพจิารณา 
บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 

อายุ 59 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

เหตุผลที่เสนอแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการอสิระ 

เป็นบคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญมานาน และไมส่ามารถหาทา่นอ่ืนแทนได้ 

การศกึษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  
รุ่น 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
2534 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั (1 กิจการ) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั 
และรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (5/5) 
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เอกสารหมายเลข 11 
 
 

แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

บาํรุงราษฎร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 066 8888 Email: info@bumungrad.com 

 
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างเวลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. มีรถรับส่งทุก 20 นาท ี

ระหว่างสถานีบีทีเอสนานาฝ่ังสุขุมวทิซอย 3 กับอาคารบาํรุงราษฎร์อนิเตอร์เนช่ันแนลคลนิิก 
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ติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
เอกสารหมายเลข 12 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี      
วนัท่ี   เดือน พ.ศ.  

 (1)  ข้าพเจ้า    สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
ดงันี ้
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

 (2)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

 (3)    อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ ผู้มอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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ติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
(แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี    
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

 (1)  ข้าพเจ้า    สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)   อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
 (2)     อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
 (3)   อาย ุ    
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 25 ประจาํปี 2561 
ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายชยั โสภณพนิช 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์  

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

3. นางอรุณี เกษตระทตั 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 6   พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย สําหรับปี 2562 จํานวนไมเ่กิน 22.2 ล้านบาท 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียน
สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                                                               ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน
ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ในวันพุธ
ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 
(นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ สถานท่ี
อ่ืนด้วย 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ เร่ือง  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 
 
วาระที่ เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

 




