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ที IR 63/01 
  พฤษภาคม  
 
เรอืง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 27 ประจาํปี 2563 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
สงิทีสง่มาดว้ย 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 26 ประจาํปี 2562 
2. รายงานประจาํปี 2562 (ในรูปแบบทีเขา้ถงึไดด้ว้ย QR Code บนหนงัสือนดัประชมุ) 
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8. ขอ้เสนอแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้  เพือใหก้ารประชมุทีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชมุสามารถ

กระทาํผา่นสืออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้
9. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
10. เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. ขอ้มลูเกียวกบักรรมการอิสระเพือใหผู้ถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระ 

เป็นผูร้บัมอบฉนัทะพิจารณา 
12. แผนที บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
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14. แบบการลงทะเบียนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (ซงึไดแ้ยกสง่ใหท้า่นทางไปรษณียแ์ลว้) 

 
 ดว้ยทีประชมุคณะกรรมการของ บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) ครงัที 5/2563 ซงึประชมุ
เมือวนัที  เมษายน  ไดมี้มติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 27 ประจาํปี 2563 ในวนัพธุที  พฤษภาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ หอังประชมุใหญ่ ชนั 21 อาคารบาํรุงราษฎรอ์ินเตอรเ์นชนัแนลคลนิิก เลขที 33 ซอย 3 (นานา
เหนือ) ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพือพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี 
 
วาระท  ี  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น  ครังท  ี  ประจาํปี  ประชุมเมอืวันพุธท  ี  

เมษายน   

ความเป็นมา บรษัิทไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  เมือวนัพธุที  เมษายน 
 ตามสาํเนารายงานการประชมุทีแนบมานี เป็นเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดมี้การจด
บนัทกึรายงานไวอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ จงึเหน็สมควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติรบัรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

วาระท  ี  ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในรอบปี 2562 

ความเป็นมา รายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี  และขอ้มลูสาํคญัอืน ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี หวัขอ้ขอ้มลูทางการเงิน หนา้  ทีแนบมานีเป็นเอกสารหมายเลข  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานดงักลา่วใหที้ประชมุผู้
ถือหุน้เพือรบัทราบ 

วาระท  ี  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสนิสุดวันท  ี31 ธันวาคม 
2562 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปี หวัขอ้รายงานและงบการเงินรวม หนา้  ทีแนบมานีเป็นเอกสาร
หมายเลข 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ที
บรษัิทไดจ้ดัทาํขนึและไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระท  ี4 ร ับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ความเป็นมา บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน โครงสรา้ง และ
สถานะทางการเงินของบรษัิท แผนการลงทนุ ความสมาํเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบรษัิทไมไ่ดก้าํหนดสดัสว่นคงทีสาํหรบัการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัปี 2562 บรษัิทมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวม จาํนวน , , ,  บาท และไมมี่ผลขาดทนุ
สะสม บรษัิทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ .  เมือบรษัิทมีกาํไรสทุธิทีจะจ่ายเงินปันผลได ้บรษัิทตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้บรุมิสทิธิก่อน และถา้ปีใดผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิไดร้บัเงินปันผลถงึรอ้ยละ  ของทนุของบรษัิททีเป็นหุน้
บรุมิสทิธิแลว้ กาํไรสว่นทีเหลือจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัตามมติทีประชมุใหญ่ ถา้ปีใดบรษัิทสามารถ
จ่ายเงินปันผลไดเ้กินกวา่รอ้ยละ  ของทนุของบรษัิท ใหผู้ถื้อหุน้ทงัสองชนิดไดร้บัเงินปันผลเทา่กนั 

ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (สาํหรบังวดดาํเนินงานวนัที  มกราคม  ถึง  
มิถนุายน ) ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 839 ลา้นบาท เมือวนัที 5 กนัยายน 2562 
และเนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (COVID-19) ทาํใหบ้รษัิทไม่
สามารถจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัเพืออนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี คณะกรรมการจงึไดอ้นมุติัให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (สาํหรบังวดดาํเนินงานวนัที  กรกฎาคม  ถงึวนัที  ธนัวาคม ) ใน
วนัที  เมษายน  แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปีจากขอ้มลูกาํไรของงบการเงินรวมงวดปีบญัชีสนิสดุ 

 ธนัวาคม  ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน ,  ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลจาก
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กาํไรสทุธิประจาํปี  จงึมีอตัรารวมหุน้ละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสนิ ,  ลา้นบาท 
คณะกรรมการไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี  เพิมเติมอีก 

ทงันี รายละเอียดการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปไดด้งันี 

รายละเอยีดการจัดสรรกาํไร  2562 2561 
กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 3,747.73 4,151.89 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 795,766,507 730,052,222 
เงินปันผลทงัปี (บาท/หุน้) 3.20 2.90 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.15 1.10 
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 2.05 - 
- เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) - 1.80 

จาํนวนเงินรวม (ลา้นบาท) 2,470.88 2,117.00 
สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 66.00 51.00 
การจดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรอง (ลา้นบาท) - - 

 
เมือเงินปันผลประจาํปี  ทีเสนอจ่ายมีจาํนวนมากกวา่รอ้ยละ  ของทนุของบรษัิท บรษัิทจะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิและผูถื้อหุน้สามญัในอตัราทีเทา่กนัอนัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ณ สนิปี  บรษัิทมีทนุสาํรองทงัสนิ , ,  บาท ซงึมากกวา่รอ้ยละ  (สบิ) ของทนุจดทะเบียน
ของบรษัิท บรษัิทจงึมิไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองในปี  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการไดมี้มติใหร้ายงานต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือทราบเรอืงการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล (สาํหรบังวดการดาํเนินงานวนัที  มกราคม  ถงึ  มิถนุายน ) ในอตัราหุน้
ละ 1.15 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 839 ลา้นบาท เมือวนัที 5 กนัยายน  และการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล (สาํหรบังวดการดาํเนินงานวนัที  กรกฎาคม  ถงึ  ธนัวาคม ) ในอตัราหุน้ละ 2.05 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,631 ลา้นบาท เมือวนัที  เมษายน  บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลสาํหรบัการ
ดาํเนินงานปี 2562 รวมหุน้ละ 3.20 บาท เป็นเงินปันผลทีจ่ายทงัสนิ 2,471 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 66 ของ
กาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2562 ทีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 และคณะกรรมการไมเ่สนอการจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรบัปี 2562 เพิมเติมอีก 

วาระท  ี5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ดว้ยขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้  กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ซงึในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี มีกรรมการตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  คนดงันี 

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวฒิุ ชาน กรรมการ 

บรษัิทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษัิทดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้  และ
หนา้ ) โดยทีบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบติัที
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เหมาะสมเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถงึเดือนมกราคม 
 แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้ใดเสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบติัและจาํนวนกรรมการตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถงึผลงาน
ของคณะกรรมการแลว้ เหน็ควรแตง่ตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนงึจาํนวน  ทา่น โดยเหน็วา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท แมก้รรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งเกิน  ปี แตห่ากพิจารณาถงึความรู ้
ความสามารถของกรรมการและการทาํงานรว่มกนัเป็นทีมเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหบ้รษัิทมีผล
ประกอบการทีดี ก็ถือวา่มีคณุสมบติัทีจะเป็นกรรมการของบรษัิทตอ่ไป จงึขอเสนอใหที้ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุติัแตง่ตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนงึจาํนวน  ทา่น ดงันี 

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 
2. นายชอง โท 
3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวฒิุ ชาน 

ขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ , 
 และ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยกรรมการทีมีสว่นเกียวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพิจารณาเหน็ว่าบคุคลที
ไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ้า่นกระบวนการกลนักรองอยา่งรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ สว่นบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระเหน็วา่
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง จงึเสนอวา่ทีประชมุผูถื้อหุน้
สมควรเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระในปี 2563 จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 
นายชอง โท และนายเบอรน์ารด์ ชาญวฒิุ ชาน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนงึ 

วาระท  ี6 พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตังกรรมการใหม่ 

ความเป็นมา  เนืองดว้ย ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการเมือวนัที  มีนาคม  
เพือใหจ้าํนวนกรรมการอยูใ่นขนาดทีเหมาะสม สมควรใหมี้การเลือกตงักรรมการใหม ่

บรษัิทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษัิทดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้  และ
หนา้ ) โดยทีบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบติัที
เหมาะสมเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถงึเดือนมกราคม 

 แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้ใดเสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบติัและจาํนวนกรรมการตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถงึ
ประสบการณข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการแลว้ เหน็ควรแตง่ตงันายอานนท ์วงัวส ุเป็นกรรมการ
ใหม ่โดยเหน็วา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท จงึขอเสนอใหที้
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแตง่ตงันายอานนท ์วงัวส ุเป็นกรรมการของบรษัิท 

ขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็วา่บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ้า่นกระบวนการ
กลนักรองอยา่งรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ จงึ
เสนอวา่ทีประชมุผูถื้อหุน้สมควรเลือกตงันายอานนท ์วงัวส ุเป็นกรรมการของบรษัิท 

วาระท  ี7 พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหร ับปี 2563 

ความเป็นมา 
หลักเกณฑแ์ละขันตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการมีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยใหอ้ยูใ่นระดบั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทงัคาํนงึถงึสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และมีการเปรยีบเทียบกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิท
ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบียประชมุรายครงั ขอบเขตหนา้ทีรวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการได้
แสดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการทีหนา้  ของรายงานประจาํปี เป็นเอกสารหมายเลข  และใน
เอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน  
ในปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงานของบรษัิท สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และไดเ้ปรยีบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั เหน็
ควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในวงเงินรวมไมเ่กิน .  ลา้นบาท โดย
มีรายละเอียดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนดงัตอ่ไปนี 

1. คา่เบียประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี  วงเงินไมเ่กิน .  ลา้นบาท เสนอเป็นอตัรา
เดียวกบัปีก่อนดงัตอ่ไปนี 

  (บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ  2563 2562 

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

 
(บาท/คน/ครงั) 

คณะกรรมการ 
ชุดย่อย 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
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. คา่บาํเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี  เสนอในวงเงินรวม .  ลา้นบาท เท่ากบัปี  โดยให้
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ  2563 2562* 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 1,900,000 
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คณะกรรมการ  2563 2562* 
รองประธานกรรมการ (คนละ) ในวงเงินไมเ่กิน .  ลา้นบาท 1,700,000 
กรรมการ 1,500,000 

* จาํนวนเงินทีจ่ายจรงิในปี  คือ15.8 ลา้นบาท 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสาํหรบั
ปี 2563 ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดเ้สนอ 

วาระท  ี8 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช  ีประจาํปี 2563 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีสาํหรบัรอบปี  และเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณาเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการแตง่ตงันางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  
นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาวสมุาลี รวีราบณัฑิต ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที  แหง่บรษัิทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี  และ
กาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไมเ่กิน 3,100,000 บาท ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัผูส้อบบญัชีทีเสนอใหผู้้
ถือหุน้แตง่ตงัปรากฏอยูใ่นเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรแตง่ตงัผูส้อบบญัชีตามทีเสนอขา้งตน้เนืองจากบรษัิทสาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ไดใ้หบ้รกิารแก่บรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่ง
ดี และคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมในระดบัเดียวกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วา่ทีประชมุผูถื้อหุน้สมควรแตง่ตงัใหน้างสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  นางสาว
วิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาวสมุาลี รวีราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที  แหง่บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี  และ
กาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไมเ่กิน , ,  บาท 

วาระท  ี9 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสอืบร ิคณหส์นธ ิข ้อ   ว่าด้วยเร ืองวัตถุประสงคข์องบร ิษัท  โดยให้
เพมิวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี 

(24) นาํเขา้ สง่ออก จดัหา ผลติ ขายปลีกและขายสง่ ซงึยารกัษาและปอ้งกนัโรคสาํหรบัคนและสตัว ์
ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิ อาหารและเครอืงดืมทกุชนิด อาหารมีวตัถปุระสงคพ์ิเศษ เครอืงสาํอาง 
เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์วตัถอุนัตราย เครอืงมือแพทยแ์ละเภสชักรรม รวมถงึเครอืงมือเครอืงใชท้าง
วิทยาศาสตร ์และปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวท์กุชนิด 

(25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซงึสนิคา้และบรกิารตามทีกาํหนดไวใ้นวตัถปุระสงคห์รอืที
เกียวขอ้งกบัธุรกิจตามทีกาํหนดในวตัถปุระสงค ์

(26) การซือขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวิธีการใชสื้ออิเลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 

ความเป็นมา เพือความเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและเพือรองรบัการประกอบธุรกิจในยคุ
สงัคมดิจิตลั บรษัิทจาํเป็นตอ้งเพิมวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ รายละเอียดเพิมเติมปรากฏในเอกสาร
หมายเลข  (หนา้ ) 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เหน็สมควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้  เพือเพิมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทดงักลา่ว 

วาระท  ี10 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสอืบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัท  ข้อ   เพอืให ้ท ุนจดทะเบยีนสอดคล้อง
กับการแปลงสภาพหุ้นบุร ิมสทิธ ิเป็นหุ้นสามัญในปี 2563 

ความเป็นมา สืบเนืองจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ได้
มีมติเหน็ชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น  หุน้บรุมิสทิธิต่อ  หุน้
สามญัใหมใ่นเดือนกมุภาพนัธข์องทกุปี 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2563 มีผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิใชส้ทิธิแปลงหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั รวม 30,000 หุน้ จงึ
ตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เหน็สมควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั
ดงักลา่ว และเพือใหเ้ป็นไปตามขนัตอนทีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

วาระท  ี11 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัท  ข้อ   เพอืให ้การประชุมทกีฎหมายบัญญัตใิห ้ต้อง
มกีารประชุมสามารถกระทาํผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 

ความเป็นมา สืบเนืองจากพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.  อนญุาตให้
การประชมุทีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชมุสามารถกระทาํผา่นสืออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกสที์กระทรวงดิจิทลัเพือ
เศรษฐกิจและสงัคมกาํหนด และบรษัิทตอ้งมีการกาํหนดเรอืงการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกสไ์วใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษัิทดว้ย จงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัขอ้  ของบรษัิทเป็นดงันี 

ขอ้ 30. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของจาํนวนกรรมการ
ทงัหมด จงึจะครบองคป์ระชมุ ในกรณีทีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหก้รรมการซงึมาประชมุเลือกกรรมการคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

การวินิจฉยัชีขาดของทีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนงึมีเสียงหนงึในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซงึมีสว่นไดเ้สียในเรอืงใดไมมี่สทิธิออกเสียงในเรอืงนนั ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในที
ประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

ผูท้าํหนา้ทีประธานในทีประชมุจะกาํหนดใหจ้ดัการประชมุทีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชมุ รวมถงึ
การประชมุคณะกรรมการ การประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย กระทาํผา่นสือ
อิเลก็ทรอนิกสต์ามบทบญัญติัแหง่กฎหมายทีใชบ้งัคบัอยูก็่ได ้

รายละเอียดเพิมเติมปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เหน็สมควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 30 เพือเป็นการประหยดัตน้ทนุและระยะเวลาในการจดัการประชมุและการเดินทาง
ไปรว่มประชมุ 
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วาระท  ี12 พจิารณาเร ืองอนืๆ  (ถ้าม )ี 

 จงึขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัครงัที 27 ประจาํปี 2563 ตามวนั เวลา และสถานที
ดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตงัแตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
 หากทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตงับคุคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชมุ
ครงันี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรอื แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข  
(หนา้ )) หรอืทา่นสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อ
หุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และไดแ้ตง่ตงัให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก Website 
www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใชแ้บบใดแบบหนงึทีระบไุวเ้ทา่นนั 

 หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะใหน้างอรุณี เกษตระทตัซึงไม่มี
สว่นไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในครงันี และรายละเอียดขอ้มลูของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 

 (หนา้ ) 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      
(นายแพทยช์าญวิทย ์ตนัติพิพฒัน)์ 

รองประธานกรรมการ 
(นางลนิดา ลีสหะปัญญา) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 




