สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 2
ข้อบ ังค ับ
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558)
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการ วิธก
ี ารเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข ้อ 20. ให ้บริษั ทมีค ณะกรรมการของบริษั ทไม่น อ
้ ยกว่า 5 (ห ้า) คน และกรรมการไม่ น อ้ ยกว่า กึง่ หนึ่ง ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ข ้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จาเป็ นต ้องมาจากผู ้ถือหุ ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึง่ ยินยอมเป็ นกรรมการของบริษัท
และได ้รับการแต่งตัง้ จากทีป
่ ระชุมใหญ่แล ้วย่อมเป็ นกรรมการของบริษัทได ้
ข ้อ 22. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให ้กระทาโดยทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
22.1 ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง
22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช ้วิธอ
ี อกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้
ผู ้
ถือ หุ ้นต ้องออกเสีย งด ้วยคะแนนที่ม ีอ ยู่ทั ง้ หมดจะแบ่ง คะแนนเสีย งแก่ค นใด หรือ คณะใดมากน อ
้ ย
เพียงใดไม่ได ้
22.3 การออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการให ้ใช ้เสีย งข ้างมาก หากมีค ะแนนเสีย งเท่า กัน ให ้ผู ้เป็ น
้ าด
ประธานทีป
่ ระชุมเป็ นผู ้ออกเสียงชีข
ข ้อ 23. ในการประชุมสามัญประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจานวนกรรมการทีจ
่ ะ
แบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจานวนใกล ้เคียงทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทีส
่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
้ ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใด
จะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให ้กรรมการคนทีอ
่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นัน
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระในข ้อนี้ อาจได ้รับเลือกตัง้ กลับเข ้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได ้
ข ้อห ้ามกรรมการ
ข ้อ 33. ห ้ามมิให ้กรรมการประกอบกิจการ เข ้าเป็ นหุ ้นส่วนหรือเข ้าเป็ นกรรมการในนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว ้นแต่จะแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจ
่ ะมีมติแต่งตัง้
การกาหนดค่าตอบแทนให ้กรรมการ
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย
ข ้อ 39. กรรมการมีสท
้ ประชุม บาเหน็ จ โบนั ส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน
่ ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณา ซึง่ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว ้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให ้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงก็
ได ้ และนอกจากนัน
้ ให ้ได ้รับเบีย
้ เลีย
้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนั กงานหรือลูกจ ้างของบริษัท ซึง่ ได ้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันทีจ
่ ะได ้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ สุด
ข ้อ 40. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนั บแต่วันสิน
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
่ นอกจากทีก
่ ล่าวแล ้ว ให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมือ
่ ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู ้ถือหุ ้นรวมกันนั บ จานวนหุ ้นได ้ไม่น ้อยกว่าหนึ่งในห ้าของจ านวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ ายได ้ทัง้ หมด หรือผู ้ถือ หุ ้น
ิ ห ้า) คน ซึง่ มีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ ้นทีจ
ไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
่ บ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด
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่ กัน ทาหนั งสือขอให ้คณะกรรมการเรีย กประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ
สามารถเข ้าชือ
่ ใดก็ได ้ แต่
ต ้องระบุเหตุผลในการทีข
่ อให ้เรียกประชุมไว ้ให ้ชัดเจนในหนั งสือดังกล่าวด ้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต ้อง
จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วน
ั ได ้รับหนังสือนัน
้ จากผู ้ถือหุ ้น
หนังสือนัดประชุม
ข ้อ 41. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ
่ ะเสนอต่อทีป
่ ระชุมพร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้ชัดเจนว่าเป็ นเรือ
่ งทีจ
่ ะ
เสนอเพือ
่ ทราบ เพือ
่ อนุมัตห
ิ รือเพือ
่ พิจารณาแล ้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตด
ิ ต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 3 (สาม) วัน
องค์ประชุม
ิ
ข ้อ 42. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ต ้องมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
่ บ
ห ้า) คน หรือไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด จะต ้องมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสาม
ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป
ี่ รากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ ใด เมือ
่ ล่วงเวลานั ดไปแล ้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาเข ้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก
่ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้เรียกนั ดเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ ้าการประชุมผู ้ถือหุ ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ ให ้นั ดประชุมใหม่
และให ้ส่งหนั งสือนั ดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต ้องครบองค์ประชุม
ประธานทีป
่ ระชุม
ข ้อ 43. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น ในกรณี ท ี่ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ป ระชุม หรือ ไม่
สามารถปฏิบัต ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให ้ผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุ ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให ้กระทาโดยเปิ ดเผย เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 5 (ห ้า) คนร ้องขอ และทีป
่ ระชุมลง
มติใ ห ้ลงคะแนนลับ ก็ ใ ห ้ลงคะแนนลับ ส่ว นวิธ ีก ารออกเสีย งลงคะแนนลับ นั ้น ให ้เป็ นไปตามทีป
่ ระธานในที่
ประชุมกาหนด
การลงมติ
ข ้อ 44. มติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ ให ้ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
44.1 ในกรณีปกติ ให ้ถือเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสีย ง
้ าด
เท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข
44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
่
้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
(ข) การซือ
่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก ้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย
่ วกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญ
การมอบหมายให ้บุค คลอืน
่ เข ้าจัด การธุร กิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่ม ทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ หรือ หุ ้นกู ้ชนิด แปรสภาพเป็ นหุ ้นสามั ญ ได ้ การออกหุ ้น
บุร ิม สิท ธิ หรือ หุ ้นบุร ิม สิท ธิช นิด แปรสภาพเป็ นหุ ้นสามั ญ ได ้ การออกหลัก ทรั พ ย์ช นิด อื่น ตาม
บทบัญญัตข
ิ องกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใน
้ หุ ้นทุกชนิด
การจองซือ
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
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กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา
ข ้อ 45. กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป
่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
45.2 พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
45.4 เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการเก่าทีอ
่ อกตามวาระ
45.5 เลือกตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
45.6 กิจการอืน
่
หมวดที่ 6 การบ ัญชี การเงิน และการสอบบ ัญชี
การจ่ายเงินปั นผล
ข ้อ 50. ห ้ามมิให ้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
่ นอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ
ี่ ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห ้ามมิ
ให ้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให ้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน
โดยมติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น การจ่ายเงินปั นผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมด หรือบางส่วนในรูปของหุ ้น
ปั นผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อ เห็ น ว่าบริษัท มีผ ลก าไร
สมควรพอทีจ
่ ะทาเช่นนัน
้ และรายงานให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่า ยเงิน ปั น ผล ให ้กระท าภายใน 1 (หนึ่ง ) เดือ น นั บ แต่วัน ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น หรือ คณะกรรมการลงมติ
แล ้วแต่ก รณี ทัง้ นี้ ให ้แจ ้งเป็ นหนั ง สือ ไปยั ง ผู ้ถือ หุ ้น และให ้โฆษณาค าบอกกล่า วการจ่า ยเงิน ปั น ผลนั ้น ใน
หนังสือพิมพ์ด ้วย
ข ้อ 51. บริษัทต ้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว ้เป็ นทุนสารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 (ห ้า) ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด ้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั น
้ จะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 (สิบ)
ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมือ
่ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอืน
่ ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารอง
ส่วนล้ามูลค่าหุ ้นตามลาดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้
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