
เอกสารหมายเลข  7 

ข ้อบังคับ 
ของ 

บร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 
(เฉพาะทเีกียวข ้องกับการประชุมผู้ถอืห ุน้คร ังท  ี29 ประจาํปี 2565) 

 
หมวดท  ี  คณะกรรมการ  

คณุสมบติัของกรรมการ วิธีการเลือกตงักรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 20. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกวา่ 5 (หา้) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. กรรมการของบรษัิทไม่จาํเป็นตอ้งมาจากผูถื้อหุน้ของบรษัิท บคุคลภายนอกซงึยินยอมเป็นกรรมการของบรษัิท

และไดร้บัการแตง่ตงัจากทีประชมุใหญ่แลว้ย่อมเป็นกรรมการของบรษัิทได ้

ขอ้ 22. การเลือกตงักรรมการของบรษัิทใหก้ระทาํโดยทีประชมุผูถื้อหุน้ ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

22.1 ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนงึเสียง 

22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะตามแตท่ปีระชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครงั ผู้

ถือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีอยู่ทงัหมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรอืคณะใดมากนอ้ย

เพียงใดไม่ได ้

22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็น

ประธานทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ขอ้ 23. ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะ

แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก สว่นปีหลงัตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนั เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระในขอ้นี อาจไดร้บัเลือกตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

ขอ้หา้มกรรมการ 

ขอ้ 33. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกนั 

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแตง่ตงั 

การกาํหนดคา่ตอบแทนใหก้รรมการ 

ขอ้ 39. กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบียประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามทีทีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซงึทีประชมุผูถื้อหุน้อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็

ได ้และนอกจากนนั ใหไ้ดร้บัเบียเลียงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 
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ความในวรรคหนงึไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทซงึไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการในอนั

ทีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 
หมวดท  ี5 การประชุมผู้ถ ือห ุน้  

การจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน  (สี) เดือนนบัแตว่นัสินสดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนงึหรอืหลายคนซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  (สิบ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายได้

ทงัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบเุหตผุลในการทีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน  (สีสิบหา้) วนั นบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือนนัจากผูถื้อหุน้ 

หนงัสือนดัประชมุ 

ขอ้ 41. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเรอืงทีจะเสนอตอ่ทีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรืองทจีะ

เสนอเพือทราบ เพืออนมุติั หรอืเพือพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรอืงดงักลา่ว 

และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่  (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดั

ประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

องคป์ระชมุ 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยีสิบหา้) 

คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนงึในสามของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทปีรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด เมือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนงึชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาเขา้รว่ม

ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุ

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่

หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง

ครบองคป์ระชมุ 

ประธานทปีระชมุ 

ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชมุหรอืไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ทีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซงึมาประชมุผูถื้อหุน้คนหนงึเป็นประธานในทปีระชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึงมีหนงึเสียง 
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การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่  (หา้) คนรอ้งขอ และทีประชมุลงมติ

ใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันนัใหเ้ป็นไปตามทีประธานในทปีระชมุ

กาํหนด 

การลงมติ 

ขอ้ 44. มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 

44.1 ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกหนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด 

44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษัิททงัหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 

(ข) การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรือบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นที

สาํคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคล

อืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้หรอืหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหุน้

บรุมิสิทธิ หรอืหุน้บรุมิสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหลกัทรพัยช์นิดอืนตาม

บทบญัญัติของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในการจองซือหุน้ทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรอืเลิกบรษัิท 

กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํ 

ขอ้ 45. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี 

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอตอ่ทีประชมุแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปีที

ผ่านมา 

45.2 พิจารณาและอนมุติังบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ 

45.3 พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

45.4 เลือกตงักรรมการแทนกรรมการเก่าทีออกตามวาระ 

45.5 เลือกตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชี 

45.6 กิจการอืน 
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หมวดท  ี6 การบัญชี การเงนิ  และการสอบบัญชี 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 50. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทบีรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิให้

แบง่เงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

โดยมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลบรษัิทอาจจะจ่ายเงินปันผลทงัหมด หรอืบางสว่นในรูปของหุน้ปัน

ผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราวในเมือเห็นวา่บรษัิทมีผลกาํไรสมควร

พอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน  (หนงึ) เดือน นบัแตว่นัทีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่

กรณี ทงันี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพ์

ดว้ย 

ขอ้ 51. บรษัิทตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 (หา้) ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนนัจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  (สิบ) ของ

จาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

เมือไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุสาํรองอืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรอง

สว่นลาํมลูคา่หุน้ตามลาํดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้
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