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หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 ประจาํปี 2562 
บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ท่ี IR 62/01 
 2 เมษายน 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25 ประจําปี 2561 
2. รายงานประจําปี 2561 
3. หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้แตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
5. ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
6. ข้อเสนอแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 
7. ข้อเสนอแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีแก้ไขใหม ่
8. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ 

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะพิจารณา 
11. แผนท่ี บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
12. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
13. แบบการลงทะเบียนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 ประจาํปี 2561 ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 

เมษายน 2561 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25 ประจําปี 2561 เม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 
2561 ตามสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมานี ้เป็นเอกสารหมายเลข 1 (หน้า 8) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้มีการจด
บนัทกึรายงานไว้อยา่งครบถ้วนและถกูต้องแล้ว จงึเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

ความเป็นมา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมลูสําคญัอ่ืน ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจําปี หวัข้อข้อมลูทางการเงิน ท่ีแนบมานีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้ผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปี รายงานและงบการเงินรวม ท่ีแนบมานีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ี
บริษัทได้จดัทําขึน้และได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน โครงสร้าง และ
สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทนุ ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไมไ่ด้กําหนดสดัสว่นคงท่ีสําหรับการจ่ายเงินปันผล 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม จํานวน 4,151,885,684 บาท และไมมี่ผลขาดทนุ
สะสม บริษัทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4.1 เม่ือ
บริษัทมีกําไรสทุธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิก่อน และถ้าปีใดผู้
ถือหุ้นบริุมสทิธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทนุของบริษัทท่ีเป็นหุ้นบริุมสิทธิแล้ว กําไรสว่นท่ีเหลือจะ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัตามมติท่ีประชมุใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกวา่ร้อยละ 15 
ของทนุของบริษัท ให้ผู้ ถือหุ้นทัง้สองชนิดได้รับเงินปันผลเทา่กนั 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายละเอียดการจัดสรรกาํไร 2561 2560 
กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 4,151.89 3,943.89 
จํานวนหุ้น (หุ้น) 730,052,222 730,052,222 
เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 2.90 2.70 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 1.10 1.00 
- เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 1.80 1.70 

จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 2,117.00 1,971.14 
สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 51.00 50.00 
การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 
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เม่ือเงินปันผลประจําปี 2561 ท่ีเสนอจ่ายมีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 15 ของทนุของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราท่ีเทา่กนัอนัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และข้อบงัคบัของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีทนุสํารองทัง้สิน้ 92,275,000 บาท ซึง่มากกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท บริษัทจงึมิได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองในปี 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 จากกําไรสทุธิของงบการเงินรวมในอตัราหุ้นละ 2.9 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ี
จ่ายทัง้สิน้ 2,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2561 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดคร่ึงปีแรก ซึง่จ่ายไปเม่ือ
วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.1 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 803 ล้านบาท ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
ทราบด้วย 

ดงันัน้ เงินปันผลท่ีจะจ่ายในงวดสดุท้ายนีเ้ทา่กบั 1.8 บาทตอ่หุ้น (สําหรับงวดการดําเนินงานวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) รวมเป็นจํานวนเงิน 1,314 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
บริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  
7 มีนาคม 2562 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานปี 2561 ดงักลา่ว จ่ายจากกําไรสทุธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนดงันี ้

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
4. นายสมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาล ซึง่ได้ลาออกไปแล้วมีผลวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 26 และ
หน้า 29) โดยท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบติัท่ี
เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถงึเดือนมกราคม 
2562 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นใดเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัและจํานวนกรรมการตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการแล้ว เหน็ควร
แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่เพียง 
3 ทา่น เน่ืองจากนายสมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรีได้ลาออกไปแล้ว โดยเหน็วา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และจํานวนกรรมการยงัอยูใ่นขนาดท่ีเหมาะสม จงึขอเสนอให้ท่ี



 

AGM 2562 (inv).doc  4 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่จํานวน 3 ท่านคือ 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 27, 
28 และ 30) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณาเหน็ชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน สว่นบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ
เหน็วา่สามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกฎฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จงึเสนอวา่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2562 จํานวน 3 คน ได้แก่ นายชยั โสภณพนิช นาย
ชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์ และนางอรุณี เกษตระทตั กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2562 

ความเป็นมา 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยให้อยูใ่นระดบั
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และมีการเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ ขอบเขตหน้าท่ีรวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการได้
แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของรายงานประจําปี เป็นเอกสารหมายเลข 2 และในเอกสาร
หมายเลข 3 (หน้า 25) 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั เหน็
ควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในวงเงินรวมไมเ่กิน 22.2 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี 2562 วงเงินไมเ่กิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอตัรา
เดียวกบัปีก่อนดงัตอ่ไปนี ้

  (บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการ 2562 2561 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 
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(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์ 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562** 2561* 
ประธานกรรมการ 
ชดุยอ่ย 

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

กรรมการชดุยอ่ย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - 20,000 

* สําหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้ 
** ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไม่ได้รับคา่เบีย้

ประชมุ 

2. คา่บําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท โดยให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้จดัสรร ในปี 2561 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัคา่ตอบแทนรายปีรวมทัง้สิน้ 16.24 ล้าน
บาท 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ 2562 2561* 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร
ในวงเงินไมเ่กิน 16.6 ล้านบาท 

2,190,000 
รองประธานกรรมการ 1,867,000 
กรรมการ 1,410,000 

* อตัราจริงของปี 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับ
ปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เสนอ 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 
นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และ
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,040,000 บาท ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้ผู้
ถือหุ้นแตง่ตัง้ปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 31) 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอข้างต้นเน่ืองจากบริษัทสํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้บริการแก่บริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่ง
ดี และคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมในระดบัเดียวกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้ให้นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 นางสาว
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วิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และ
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,040,000 บาท 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้อง
กับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562 

ความเป็นมา สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ได้
มีมติเหน็ชอบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 หุ้นบริุมสทิธิต่อ 1 หุ้น
สามญัใหมใ่นเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุ ๆ ปี 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2562 มีผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิใช้สทิธิแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั รวม 90,000 หุ้น จงึ
ต้องแก้ไขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารหมายเลข 6 (หน้า 32) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั
ดงักลา่ว และเพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีต้องปฏิบติัตามกฎหมาย 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

ความเป็นมา สืบเน่ืองจากคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 กําหนดให้ยกเลกิความในมาตรา 100 แหง่
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทน มีผลให้ข้อ 40 ของข้อบงัคบั
ของบริษัทไมส่อดคล้องกบักฎหมาย จงึเหน็ควรให้แก้ไขข้อบงัคบัข้อ 40 ของบริษัทเป็นดงันี ้

ข้อ 40  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การ
ประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะ
เหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้าวนั นบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารหมายเลข 7 (หน้า 33) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายใหม่ 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
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 หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 
(หน้า 45)) หรือทา่นสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือ
หุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และได้แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก Website 
www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 
ซึง่รายละเอียดข้อมลูของทา่นปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 10 (หน้า 43) 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      
(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์) 

รองประธานกรรมการ 
(นางลนิดา ลีสหะปัญญา) 

กรรมการผู้จดัการ 
 




