เอกสารหมายเลข 7
ข้อ บังคับ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเกียวข้อ งกับ การประชุม ผู้ถ อื หุน้ ครังที 29 ประจําปี 2565)
หมวดที คณะกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทังหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จาํ เป็ นต้องมาจากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บุคคลภายนอกซึงยินยอมเป็ นกรรมการของบริษัท
และได้รบั การแต่งตังจากทีประชุมใหญ่แล้วย่อมเป็ นกรรมการของบริษัทได้
ข้อ 22. การเลือกตังกรรมการของบริษัทให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
22.1

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง

22.2

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะตามแต่ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง ผู้
ถือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนทีมีอยู่ทงหมดจะแบ่
ั
งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

22.3

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผเู้ ป็ น
ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด

ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครังให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนัน เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี อาจได้รบั เลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้อห้ามกรรมการ
ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
การกําหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึงทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็
ได้ และนอกจากนัน ให้ได้รบั เบียเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึงได้รบั เลือกตังเป็ นกรรมการในอัน
ทีจะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หมวดที 5 การประชุม ผู้ถ ือ หุน้
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน (สี) เดือนนับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ (สิบ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้
ทังหมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน (สีสิบห้า) วัน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือนันจากผูถ้ ือหุน้
หนังสือนัดประชุม
ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน
องค์ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยีสิบห้า)
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และจะต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ประธานทีประชุม
ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึงมาประชุมผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสียง
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การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า (ห้า) คนร้องขอ และทีประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุม
กําหนด
การลงมติ
ข้อ 44. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
44.1

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด

44.2

ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บคุ คลอืน

(ข)

การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหุน้
บุรมิ สิทธิ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอืนตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซือหุน้ ทุกชนิด

(ฉ)

การควบ หรือเลิกบริษัท

กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํา
ข้อ 45. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี
45.1

พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที
ผ่านมา

45.2

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน

45.3

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร

45.4

เลือกตังกรรมการแทนกรรมการเก่าทีออกตามวาระ

45.5

เลือกตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี

45.6

กิจการอืน
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หมวดที 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
การจ่ายเงินปั นผล
ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบริ
ี ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
โดยมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปั นผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทังหมด หรือบางส่วนในรูปของหุน้ ปั น
ผล (Stock Dividend) โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราวในเมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายใน (หนึง) เดือน นับแต่วนั ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทังนี ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนังสือพิมพ์
ด้วย
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ (สิบ) ของ
จํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมือได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
ส่วนลํามูลค่าหุน้ ตามลําดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

35

