
ที่ SET 51/09 
 
              27 กุมภาพันธ 2551 
 
เร่ือง แจงมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 
 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ดังตอไปนี้ 
 
1. มติอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว  และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
2. มติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องการจายเงินปนผลประจําป 

2550 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน 584 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2550 
คงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ จํานวน 0.40 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท  
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว จะจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีช่ือปรากฏ
อยูในสมุดทะเบียนหุน ณ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยจะจายในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2551 

 
3. มติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง บริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 1,750,000 บาท และใหนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป โดยรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด 
มีดังตอไปนี้ 

1. นางสาว วิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 
2. นางสาว รุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นาง นงลักษณ  พุมนอย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 

 
4. มติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง 

และใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายชื่อกรรมการ มีดังตอไปนี้ 
1. น.พ. ธนิต เธียรธนู 
2. นาง ลินดา ลีสหะปญญา 
3. นางสาว โสภาวดี อุตตโมบล 
4. นาย ชอง โท 
5. ดร. เจนนิเฟอร ลี 

   

5. มติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยคณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตอไป 



  
6. มติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ดังนี้ 

1. คาตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบดวย 
− เบี้ยกรรมการรายป 

• ประธานกรรมการ 400,000 บาท 
• รองประธานกรรมการ 350,000 บาท 
• กรรมการ 300,000 บาท 

− เบี้ยประชุม (ตอครั้ง) 
• ประธานกรรมการ 40,000 บาท 
• รองประธานกรรมการ 30,000 บาท 
• กรรมการ 25,000 บาท 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
− เบี้ยประชุม (ตอครั้ง) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 
• กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 
− เบี้ยประชุม (ตอครั้ง) 

• ประธานกรรมการ 40,000 บาท 
• กรรมการ 25,000 บาท 

 

7. มติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาอนุมัติ เร่ืองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท 
เพื่อใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากผูถือหุนบุ ริมสิทธิใช สิทธิแปลง
สภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

  

8. มติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 ประจําป 2551 ในวันพุธที่ 23  เมษายน 2551 เวลา 16.00 น. 
ณ  หองประชุมใหญชั้น   12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เลขที่  33/3 ถนนสุขุมวิท  ซอย  3 
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัท ประจําป 2550 
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว   
4. พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550 
5. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปน

กรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง ไดแก 
1.    น.พ. ธนิต   เธียรธนู 
2. นาง ลินดา  ลีสหะปญญา 
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 
 
 



4. นาย ชอง  โท 
5. ดร. เจนนิเฟอร ลี 

6. พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551  

7. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
และ /หรือ นางสาว  รุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ /หรือ            
นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง 
จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไม
เกิน  1,750,000 บาท 

8. พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจาก     
ผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

 
9. มติกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2551 ตั้งแตวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนจะแลว
เสร็จ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
  
 
  (นายเคอรติส ชโรเดอร) 
      กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม 
 
 
 
   
 
  
 


