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เอกสารหมายเลข  7 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  จาํกัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถ ือห ุ้นครัง้ท ี่ 28 ประจาํปี 2564) 

 
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 การประชุมผู้ถ ือห ุ้น  

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดั
ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (ส่ีสบิห้า) วนั 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 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 (ห้า) คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติ
ให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุ
กําหนด 
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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 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ  และการสอบบัญชี 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 50. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้
แบง่เงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 
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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 




