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เอกสารหมายเลข 7 

 
ขอ้บงัคบั 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
(เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่25 ประจาํปี 2561( 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

คณุสมบตัขิองกรรมการ วธิกีารเลอืกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 20. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้ 21. กรรมการของบรษัิทไมจํ่าเป็นตอ้งมาจากผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บคุคลภายนอกซึง่ยนิยอมเป็นกรรมการของบรษัิท 

และไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุใหญแ่ลว้ยอ่มเป็นกรรมการของบรษัิทได ้

ขอ้ 22. การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระทําโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

22.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

22.2 ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมตแิตล่ะครัง้ ผูถ้อื

หุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใด

ไมไ่ด ้

22.3 การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหผู้เ้ป็น

ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 23. ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะ

แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกนัวา่ผูใ้ด

จะออก สว่นปีหลงัตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระในขอ้นี ้อาจไดรั้บเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

ขอ้หา้มกรรมการ 

ขอ้ 33. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั 

และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 

การกําหนดคา่ตอบแทนใหก้รรมการ 

ขอ้ 39. กรรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรอืวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงก็

ได ้และนอกจากนัน้ ใหไ้ดรั้บเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ในอนัทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 

หมวดที ่ 5  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
การจัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายใน 4 (สี)่ เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ 
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 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ เมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 หรอืผูถ้อืหุน้รวมกันนับจํานวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในหา้ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ 

ไมน่อ้ยกวา่ 25 (ยีส่บิหา้) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด

สามารถเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้ง

จัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 (หนึง่) เดอืน นับแตว่นัไดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ 

หนังสอืนัดประชมุ 

ขอ้ 41. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะ

เสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัตหิรอืเพือ่พจิารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว 

และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วันกอ่นวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่ว

นัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3 (สาม) วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

องคป์ระชมุ 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยีส่บิ

หา้) คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด จะตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสาม

ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด  เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ

ประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่

และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ประธานทีป่ระชมุ 

ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธาน

กรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนึง่มหีนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 (หา้) คนรอ้งขอ และทีป่ระชมุลง

มตใิหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนั้นใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่

ประชมุกําหนด 

การลงมต ิ

ขอ้ 44. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

44.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท  

(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ 

การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบุคคลอืน่ โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  
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(จ) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้หรอืหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหุน้

บุรมิสทิธ ิหรือหุน้บุรมิสทิธชินิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหลักทรัพย์ชนิดอืน่ตาม

บทบัญญัตขิองกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์การออกใบสําคัญแสดงสทิธใิน

การจองซือ้หุน้ทกุชนดิ 

(ฉ) การควบ หรอืเลกิบรษัิท  

กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํา 

ขอ้ 45. กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

45.1 พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปีที่

ผา่นมา 

45.2 พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ  

45.3 พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร  

45.4 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการเกา่ทีอ่อกตามวาระ  

45.5 เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ี 

45.6 กจิการอืน่ 

หมวดที ่6  การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี

การจา่ยเงนิปันผล 

ขอ้ 50. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ

ใหแ้บง่เงนิปันผล 

เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจํานวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 

โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ การจ่ายเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด หรอืบางสว่นในรูปของหุน้

ปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นว่าบรษัิทมผีลกําไร

สมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนั้นใน

หนังสอืพมิพด์ว้ย 

ขอ้ 51. บรษัิทตอ้งจัดสรรเงนิกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนัน้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) 

ของจํานวนทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุสํารองอืน่ ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารอง

สว่นล้ํามลูคา่หุน้ตามลําดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้


