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 5 เมษายน 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 28 ประจําปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27 ประจําปี 2563 
2. รายงานประจําปี 2563 (ในรูปแบบท่ีเข้าถงึได้ด้วย QR Code บนหนงัสือนดัประชมุ) 
3. หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
5. คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
6. ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ 

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะพิจารณา 
10. แผนท่ี บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 28 ประจําปี 2564 ในวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ หอังประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลนิิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) 
ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ครัง้ท ี่ 27 ประจาํปี 2563 ประชุมเมื่อวันพุธท ี่ 27 

พฤษภาคม 2563 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27 ประจําปี 2563 เม่ือวนัพธุท่ี 27 พฤษภาคม 
2563 ตามสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมานี ้เป็นเอกสารหมายเลข 1 (หน้า 9) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้มีการจด
บนัทกึไว้อยา่งครบถ้วนและถกูต้องแล้ว จงึเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ความเป็นมา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และข้อมลูสําคญัอ่ืน ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจําปี หวัข้อข้อมลูทางการเงิน หน้า 18 ท่ีแนบมานีเ้ป็นเอกสารหมายเลข 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2563 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ได้ผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปี หวัข้อรายงานและงบการเงินรวม หน้า 26 ท่ีแนบมานีเ้ป็นเอกสาร
หมายเลข 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ี
บริษัทได้จดัทําขึน้และได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2563 เพ ื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถ ือห ุ้น  และรับทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน โครงสร้าง และ
สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทนุ ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไมไ่ด้กําหนดสดัสว่นคงท่ีสําหรับการจ่ายเงินปันผล 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม จํานวน 1,204,137,572 บาท มีกําไรสะสม 
17,143,531,653 บาท และไมมี่ผลขาดทนุสะสม บริษัทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 4.1 เม่ือบริษัทมีกําไรสทุธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นบริุมสทิธิก่อน และถ้าปีใดผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิได้รับเงินปันผลถงึร้อยละ 15 ของทนุของบริษัทท่ีเป็นหุ้น
บริุมสทิธิแล้ว กําไรสว่นท่ีเหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัตามมติท่ีประชมุใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้เกินกวา่ร้อยละ 15 ของทนุของบริษัท ให้ผู้ ถือหุ้นทัง้สองชนิดได้รับเงินปันผลเทา่กนั 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดงันี ้

รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร  2563 2562 
กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 1,204.14 3,747.73 
กําไรสะสม (ล้านบาท) 17,143.53 18,560.05 
จํานวนหุ้น (หุ้น) 795,766,507 795,766,507 
เงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น) 3.20 3.20 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 1.15 1.15 
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) - 2.05 
- เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 2.05 - 
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รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร  2563 2562 
จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 2,546.45 2,470.88 
สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 211.00 66.00 
การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 

 
เม่ือเงินปันผลประจําปี 2563 ท่ีเสนอจ่ายมีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 15 ของทนุของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราท่ีเทา่กนัอนัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และข้อบงัคบัของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทนุสํารองทัง้สิน้ 92,275,000 บาท ซึง่มากกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท บริษัทจงึมิได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองในปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 จากกําไรสทุธิของงบการเงินรวมและกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท รวม
เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 2,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2563 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดคร่ึงปีแรก ซึง่จ่ายไปเม่ือ
วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 915 ล้านบาท ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
ทราบด้วย 

ดงันัน้ เงินปันผลท่ีจะจ่ายในงวดสดุท้ายนีเ้ทา่กบั 2.05 บาทตอ่หุ้น (สําหรับงวดการดําเนินงานวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) รวมเป็นจํานวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
บริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  
11 มีนาคม 2564 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานปี 2563 ดงักลา่ว จ่ายจากกําไรสทุธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คนดงันี ้

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

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏใน
เอกสารหมายเลข 4 (หน้า 33 และหน้า 35 ตามลําดบั) 

โดยท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถงึเดือนมกราคม 2564 แตไ่มมี่
ผู้ ถือหุ้นใดเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
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กรรมการ หลกัเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎบตัร
คณะกรรมการ รวมถงึประสบการณ์การทํางานของบคุคลดงักลา่วแล้ว เหน็ควรเลือกตัง้นางลนิดา ลีสหะ
ปัญญา และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ และเลือกตัง้นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) ซึง่มี
คณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์ โดยเหน็วา่บคุคลดงักลา่วมี
คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  

จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการสองทา่นท่ีจะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ และเลือกตัง้กรรมการใหมห่นึง่ทา่นแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระดงันี ้

1. นางลนิดา ลีสหะปัญญา 
2. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
3. นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 34, 
36, 37, 38 และ 39) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณาเหน็ว่าบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงัของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว สว่นบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระเหน็วา่
สามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จงึเสนอวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2564 จํานวน 2 คน ได้แก่ นางลนิดา ลีสหะปัญญา และ
นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ และเลือกตัง้นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน  
(Mr. Mark Elliott Schatten) เป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษ วิญญรัตน์ 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการใหม่ 

ความเป็นมา  เพ่ือให้จํานวนกรรมการอยูใ่นขนาดท่ีเหมาะสม สมควรให้มีการเลือกตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มขึน้
อีกหนึง่ทา่น 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏใน
เอกสารหมายเลข 4 (หน้า 33 และหน้า 35 ตามลําดบั)  

โดยท่ีไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะเสนอให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการ หลกัเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎ
บตัรคณะกรรมการ รวมถงึประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการแล้ว เหน็ควรแตง่ตัง้ 
นายชานนท์ โสภณพนิช ผู้ซึง่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระใหม ่โดยเหน็วา่บคุคล
ดงักลา่วมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้นายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 40) 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณาเหน็ว่าบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงัของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว และเหน็วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนี ้
สามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จงึเสนอวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สมควรเลือกตัง้นายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

ความเป็นมา ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็น
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ทา่น ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิก 3 ทา่นดงันี ้

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานกรรมการ 
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการ 
3. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

นายสรดิษ วิญญรัตน์จะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระในการประชมุสามญัประจําปีนี ้และมีผล
ให้ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัของนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน  
(Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์ โสภณพนิช ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบดงั
ปรากฏในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 41) ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน 
(Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์ โสภณพนิชเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณาเหน็ว่าบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงัของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว และเหน็วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
นีมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง จงึเสนอวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott 
Schatten) และนายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2564 

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยให้อยู่
ในระดบัเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานึงถงึสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
เสนอคา่ตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 32) 

ในปี 2563 คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ 
ขอบเขตหน้าท่ีรวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการท่ีหน้า 111 ของรายงาน
ประจําปี เป็นเอกสารหมายเลข 2 
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องค์ประกอบของค่าตอบแทน  

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ของกรรมการกบับริษัทอ่ืนใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั เหน็ควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยดงันี ้

ก. คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในวงเงินรวมไมเ่กิน 22.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี 2564 วงเงินไมเ่กิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอตัรา
เดียวกบัปีก่อนดงัตอ่ไปนี ้

  (บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการ  2564 2563 

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

 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ชุดย่อย 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
กรรมการชดุยอ่ย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2. คา่บําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2564 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากบัปี 2563 โดยให้
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ  2564 2563* 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร
ในวงเงินไมเ่กิน 16.6 ล้านบาท 

2,200,000 
รองประธานกรรมการ 1,810,000 
กรรมการ 1,680,000 

* จํานวนเงินท่ีจ่ายจริงในปี 2563 คือ 19.6 ล้านบาท 

ข. สทิธิประโยชน์ด้านคา่รักษาพยาบาลประจําปีแก่กรรมการและบคุคลในครอบครัวดงันี ้

กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และคลนิิกของ
ไวทลัไลฟ์ได้ในวงเงินไมเ่กินปีละสองล้านบาท สว่นท่ีเกินจะได้รับสว่นลดร้อยละ 50 

บพุการี คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (อายไุมเ่กิน 20 ปีบริบรูณ์) จะได้รับสว่นลดคา่
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ไมเ่กินร้อยละ 30 



 

AGM 2564 (inv)  7 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ย
สําหรับปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 2564 และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 
นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 และ
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 2,790,000 บาท ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้ผู้
ถือหุ้นแตง่ตัง้ปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข 6 (หน้า 42) 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอข้างต้นเน่ืองจากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้บริการแก่บริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่ง
ดี และคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมในระดบัเดียวกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้ให้นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 นางสาว
วิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 และ
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 2,790,000 บาท 

วาระที่ 10 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  4 เพ ื่อให้ท ุนจดทะเบียนสอดคล้อง
กับการแปลงสภาพหุ้นบุร ิมสทิธ ิเป็นหุ้นสามัญในปี 2564 

ความเป็นมา สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ได้
มีมติเหน็ชอบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 หุ้นบริุมสทิธิต่อ 1 หุ้น
สามญัใหมใ่นเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิใช้สทิธิแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั จงึไมต้่องแก้ไข
รายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็วา่ไมมี่ความจําเป็นตามกฎหมายท่ีต้องแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

วาระที่ 11 พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัครัง้ท่ี 28 ประจําปี 2564 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 
(หน้า 54)) หรือทา่นสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือ
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หุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และได้แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก Website 
www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให้นางสาวโสภาวดี อตุตโมบลซึง่
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี  ้และรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสาร
หมายเลข 9 (หน้า 52) 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      
(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์) 

รองประธานกรรมการ 
(นางลนิดา ลีสหะปัญญา) 

กรรมการผู้จดัการ 
 


