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ที SET 63/09 

 

28 เมษายน 2563 

 

เรอืง แจง้มตกิาํหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 27 ประจาํปี 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกัด (มหาชน) ขอรายงานมติทีไดร้บัการอนุมัติจากทีประชุม
คณะกรรมการของบรษัิท ครงัที /  ซงึประชมุเมือวนัที  เมษายน  ดงัตอ่ไปนี 

  (1) มตกิาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึไดเ้ลือนมา ในวนัพธุที  
พฤษภาคม  เวลา .  น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชนั  อาคารบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชนัแนลคลนิิก 
เลขที  ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณา
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 26 ประจาํปี 2562 

2. รบัทราบรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2562 

3. พิจารณาและอนมุตังิบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

4. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 1.15 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 839 ลา้นบาท (สาํหรบังวดดาํเนินงานวนัที  
มกราคม  ถึง  มิถนุายน ) เมือวนัที 5 กนัยายน 2562 และเนืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหบ้รษัิทไมส่ามารถจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัเพืออนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจาํปี คณะกรรมการจงึไดอ้นมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปีจากขอ้มลูกาํไรของงบการเงินงวดปีบญัชีสนิสดุ  ธนัวาคม  ใน
อตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน ,  ลา้นบาท (สาํหรบังวดดาํเนินงานวนัที  
กรกฎาคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม ) และมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  เมษายน 

 การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสทุธิประจาํปี  จงึมีอตัรารวมหุน้ละ .  บาท เป็น
จาํนวนเงินทงัสนิ ,  ลา้นบาท คณะกรรมการไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี  
เพิมเตมิอีก 
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5. พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ ไดแ้ก่ 

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวฒุิ ชาน กรรมการ 

โดยคณะกรรมการเห็นชอบใหก้รรมการทีออกจากตาํแหนง่รวม 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนงึ ไดแ้ก่ 

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวฒุิ ชาน กรรมการ 

6. พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตงักรรมการใหม ่
คณะกรรมการเห็นชอบใหแ้ตง่ตงันายอานนท ์วงัวส ุเป็นกรรมการใหมข่องบรษัิท 

7. พิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสาํหรบัปี 2563 จาํนวนรวมกนั
ไมเ่กิน .  ลา้นบาท 

8.  พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตงั นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  
นางสาวสมุาลี รวีราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  แห่งบรษัิทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทประจาํปี 2563 พรอ้มทงักาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนเงินไมเ่กิน 3,100,000 บาท 

9. พิจารณาและอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้  ว่าดว้ยเรอืงวตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยให้
เพิมวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี 

(24) นาํเขา้ สง่ออก จดัหา ผลติ ขายปลีกและขายสง่ ซงึยารกัษาและปอ้งกนัโรคสาํหรบัคน
และสตัว ์ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิ อาหารและเครอืงดืมทกุชนิด อาหารมีวตัถปุระสงค์
พิเศษ เครอืงสาํอาง เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์วตัถอุนัตราย เครอืงมือแพทยแ์ละเภสชักรรม 
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รวมถึงเครอืงมือเครอืงใชท้างวิทยาศาสตร ์และปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและ
สตัวท์กุชนิด 

(25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซงึสนิคา้และบรกิารตามทีกาํหนดไวใ้น
วตัถปุระสงคห์รอืทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจตามทีกาํหนดในวตัถปุระสงค ์

(26) การซือขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวิธีการใชสื้ออิเลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบเครอืขา่ย
อินเตอรเ์น็ต 

10. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกับจาํนวนหุน้บุริมสิทธิที
ลดลงเนืองจากผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั 

11. พิจารณาและอนมุตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้  ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามเอกสารทีแนบมานี 

12. เรอืงอืนๆ (ถา้มี) 

(2) พิจารณากาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ครงัที  ประจาํปี 
 ในวนัศกุรที์  มีนาคม 2563 ซงึเป็นวนัทีกาํหนดไวเ้ดมิ 

 จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางลนิดา ลีสหะปัญญา) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความใหม่ 

ขอ้ 30. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการ
ทงัหมด จงึจะครบองคป์ระชมุ ในกรณีทีประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นทีประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบตัหินา้ที
ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบตัหินา้ทีได ้ใหก้รรมการซงึมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

การวินิจฉยัชีขาดของทีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหนงึมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซงึมีสว่นไดเ้สียในเรอืงใดไม่มีสทิธิออกเสียง
ในเรอืงนนั ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

ขอ้ 30. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการ
ทงัหมด จงึจะครบองคป์ระชมุ ในกรณีทีประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นทีประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบตัหินา้ที
ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบตัหินา้ทีได ้ใหก้รรมการซงึมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

การวินิจฉยัชีขาดของทีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหนงึมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซงึมีสว่นไดเ้สียในเรอืงใดไม่มีสทิธิออกเสียง
ในเรอืงนนั ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

คณะกรรมการอาจจดัใหมี้การประชมุทีกระทาํผา่นสือ
อิเลก็ทรอนิกสต์ามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีใชบ้งัคบั 

 


