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ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบรษิัท การประชมุเช่นนีเ้รียกวา่ “การประชมุสามญั” 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามญั” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือ           
ผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วันนับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ใหถื้อว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ี จะเสนอเพ่ือทราบ         
เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวัน
ประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ    
องคป์ระชมุ 

 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน และวิีีการตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ขอ้ 34. ใหป้ระีานกรรมการเป็นประีานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประีานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประีานกรรมการเป็นประีานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประีานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประีานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทีิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ ของท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประีานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทีิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการีุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบง่ผลก าไร ขาดทนุกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นีิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

2. คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
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ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิี ีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระีานท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทีิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทีิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทีิของกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษัทในอนั
ท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

3.    เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทีิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทีิไดร้บัเงิน
ปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุม  ผูถื้อ
หุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลา
ตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
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ข้อบังคับฉบับคัดยอ่ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทีิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทีิประจ าปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

4. การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไร
ขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

 

 


