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ที ่SET 62/04 
 24 เมษายน 2562 
 
เรือ่ง แจง้มตกิารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26 ประจําปี 2562 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) ขอแจง้มตขิองทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่26 ประจําปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. หัองประชุมใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิ ซอย 3 (นานาเหนอื) เขตวฒันา กทม. 10110 ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 
 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย จํานวน 549,144,296 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
2. รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2561 
 
3. อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย จํานวน 549,959,579 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9674 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 179,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0325 
งดออกเสยีง จํานวน 523,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 

4. อนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2561 เพื่อจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 2.9 บาท เป็นเงนิปัน
ผลรวมทัง้ส ิน้ 2,117 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2561 และรับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่จ่ายไปเมือ่วันที ่5 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นจํานวน
เงนิ 803 ลา้นบาท ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจา่ยในครัง้นี้ เทา่กบั 1.80 บาทตอ่หุน้ (สาํหรับงวดการดําเนนิงาน 1 
กรกฎาคม 2561 ถงึ 31 ธันวาคม 2561) รวมเป็นเงนิ 1,314 ลา้นบาท โดยจะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละ
ผูถ้ือหุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือ่ผูม้ีสทิธรัิบเงนิปันผลในวันที ่7 มีนาคม 2562 
โดยจะจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย จํานวน 550,667,228 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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5. อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึง่ คอื 

1. นายชยั  โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
3. นางอรุณี  เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแตล่ะทา่นดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายชยั โสภณพนชิ 

เห็นดว้ย จํานวน 467,169,919 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.8349 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 83,510,976 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.1650 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
2. นายชาญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน ์

เห็นดว้ย จํานวน 512,083,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.9910 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 38,597,005 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.0089 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 
3. นางอรุณี เกษตระทตั 

เห็นดว้ย จํานวน 509,554,045 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.5316 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 41,126,850 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.4683 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 

6. อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย สาํหรับปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย สาํหรับปี 2562 จํานวนรวมไมเ่กนิ 22.20 ลา้นบาท 

(1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการและกรรมการชดุย่อยปี 2562 วงเงนิไมเ่กนิ 5.6 ลา้นบาท เป็นอัตราเดยีวกบัปีกอ่น
ดงันี ้

คณะกรรมการ (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 

กรรมการ 30,000 
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คณะกรรมการชุดยอ่ย (บาท/คน/ครัง้) 

 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการการ
ลงทนุ 

*คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล 
บํารงุราษฎร ์

ประธาน 50,000 50,000 50,000 - 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 - 

* ในปี 2562 บรษัิทไดเ้ปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลไมไ่ดรั้บคา่เบีย้ประชมุ 

(2) คา่บําเหน็จคณะกรรมการปี 2562 ในวงเงนิไมเ่กนิ 16.6 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุดงันี้ 

เห็นดว้ย จํานวน 550,489,897 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9647 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน       179,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0325 
งดออกเสยีง จํานวน         15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0027 
บตัรเสยี จํานวน               0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
 

7. อนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชปีระจําปี 2562 โดยแต่งตัง้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
6011 นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และนางสาวสมุาล ีรวีราบัณฑติ ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ แห่งบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท
ประจําปี 2562 และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 3,040,000 บาท 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย จํานวน 554,249,432 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7008 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 1,663,165 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2991 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 

8. อนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนสอดคลอ้งกับการใชส้ทิธแิปลง
สภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในเดอืนกุมภาพันธ ์ปี 2562 ซึง่มผีูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใิชส้ทิธริวม 90,000 หุน้ 
โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
 
ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน จํานวน 922,702,685 บาท (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น  922,702,685 หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกเป็น 

หุน้สามัญ  921,491,820 หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่หนึง่พันแปดรอ้ยยีส่บิหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ  1,210,865 หุน้ (หนึง่ลา้นสองแสนหนึง่หมืน่แปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที ่
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้
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เห็นดว้ย จํานวน 555,924,850 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9296 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 391,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0703 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

9. อนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ขอ้ 40 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายใหม่ โดยยกเลิก

ขอ้ความเดมิทัง้หมดแลว้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี)่ เดอืนนับแตว่นั 
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุ
วสิามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายได ้
ทัง้หมดจะเขา้ชือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้
แตต่อ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรม 
การตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นับแตว่นัไดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ 

โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จํานวน 538,136,199 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.7320 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 18,180,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.2679 
บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

(นางลนิดา ลสีหะปัญญา) 
กรรมการผูจั้ดการ 


