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หนังสือ นัด ประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ครังที 29 ประจําปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
เมษายน
เรือง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
2. แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 (ในรูปแบบทีเข้าถึงได้ดว้ ย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)
3. หลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เลือกตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระเพือให้ผถู้ ือหุน้ ทีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะพิจารณา
10. แผนที บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ครังที /
ซึงประชุม
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ในวันพุธที เมษายน
เมือวันที กุมภาพันธ์
เวลา . น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน อาคาร เอ (เดิมชือ อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนลคลินิก) เลขที ซอย
3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุน้ ครังที
เมษายน

ประจําปี

ประชุม เมือวัน พุธ ที

ความเป็ นมา บริษัทได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
เมือวันพุธที
ตามสําเนารายงานการประชุมทีแนบมานี (เอกสารหมายเลข หน้า )

เมษายน

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจด
บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ ลงมติรบั รองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที

รับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ในรอบปี
ความเป็ นมา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
และข้อมูลสําคัญอืน ปรากฏอยู่ในแบบ
56-1 One Report ประจําปี
หัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข )
หน้า )
1

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ทประชุ
ี มผู้
ถือหุน้ เพือรับทราบ
วาระที

พิจ ารณาและอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี สินสุด วัน ที
2564

ธัน วาคม

ความเป็ นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ปรากฏรายละเอียดในแบบ - One Report หัวข้อรายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข )
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
ที
บริษัทได้จดั ทําขึนและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที

พิจ ารณาและอนุม ัต กิ ารจัด สรรกําไรประจําปี
การจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาล

เพือจ่ายเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผ ู้ถ อื หุน้ และรับ ทราบ

ความเป็ นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน โครงสร้าง และ
สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสมําเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กาํ หนดสัดส่วนคงทีสําหรับการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี
บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจากงบการเงินรวม จํานวน , , , บาท มีกาํ ไรสะสม
, , , บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ . เมือบริษัทมีกาํ ไรสุทธิทจะจ่
ี ายเงินปั นผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ บุรมิ สิทธิก่อน และถ้าปี ใดผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิได้รบั เงินปั นผลถึงร้อยละ ของทุนของบริษัททีเป็ นหุน้
บุรมิ สิทธิแล้ว กําไรส่วนทีเหลือจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญตามมติทีประชุมใหญ่ ถ้าปี ใดบริษัทสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้เกินกว่าร้อยละ ของทุนของบริษัท ให้ผถู้ ือหุน้ ทังสองชนิดได้รบั เงินปั นผลเท่ากัน
ทังนี รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สรุปได้ดงั นี
รายละเอียดการจัด สรรกําไร
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม
(ล้านบาท)

2564
1,215.68

2563
1,204.14

กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมา

(ล้านบาท)

15,854.70

17,143.53

รวมกําไรสะสมก่อ นการจัด สรร

(ล้านบาท)

17,070.38

18,347.67

รายละเอียดการจ่ายเงิน ปั น ผลทังปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
(1.15 บาท/หุน้ )
เงินปั นผลงวดสุดท้าย
(2.05 บาท/หุน้ )
เงิน ปั น ผลทังปี
( . บาท/หุน้ )
กําไรสะสมยังไม่จ ัด สรรยกไป
(ล้านบาท)
สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
(ร้อยละ)

915.13
1,631.32
2,546.45
14,523.93
209.00

915.13
1,631.32
2,546.45
15,801.22
211.00

795,766,507

795,766,507

จํานวนหุน้

(หุน้ )

2

เมือเงินปั นผลประจําปี
ทีเสนอจ่ายมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ ือหุน้ สามัญในอัตราทีเท่ากันอันเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และข้อบังคับของบริษัท
ณ สินปี
บริษัทมีทนุ สํารองทังสิน , , บาท ซึงมากกว่าร้อยละ
ของบริษัท บริษัทจึงมิได้จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองในปี

(สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี
จากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมและกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ . บาท รวม
เป็ นเงินปั นผลทีจ่ายทังสิน , ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี
นอกจากนี คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรืองการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึงปี แรก ซึงจ่ายไปเมือ
วันที กันยายน
ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน ล้านบาท ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ
ทราบด้วย
ดังนัน เงินปั นผลทีจะจ่ายในงวดสุดท้ายนีเท่ากับ . บาทต่อหุน้ (สําหรับงวดการดําเนินงานวันที
กรกฎาคม
ถึง ธันวาคม
) รวมเป็ นจํานวนเงิน , ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้
บุรมิ สิทธิและผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัททีมีชือปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที
มีนาคม
โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที พฤษภาคม
ทังนี การจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานปี
อัตราร้อยละ
วาระที

ดังกล่าว จ่ายจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมทีเสียภาษีใน

พิจ ารณาและอนุม ัต กิ ารเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ความเป็ นมา ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังนี มีกรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน คนดังนี
1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์
3. นางอรุณี เกษตระทัต

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏใน
เอกสารหมายเลข (หน้า และหน้า ตามลําดับ)
โดยทีบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสมเพือ
รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม
แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะเสนอชือให้เลือกตังเป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามทีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทํางานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตังนายชัย โสภณพนิช
นายชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์ และนางอรุณี เกษตระทัต กรรมการทีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารง
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ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
จึงขอเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการสามท่านทีจะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ดังนี
1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์
3. นางอรุณี เกษตระทัต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข (หน้า ,
, , และ )
ความเห็น คณะกรรมการ โดยทีกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ได้รว่ มพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบุคคล
ทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระเห็นว่า
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง จึงเสนอว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้
สมควรเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระในปี
จํานวน ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช
นายชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
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พิจ ารณาและอนุม ัต คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย สําหรับ ปี 2565
ความเป็ นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่
ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทังคํานึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักเกณฑ์และ
ขันตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข (หน้า )
ในปี
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบียประชุมรายครัง
ขอบเขตหน้าทีรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการได้แสดงไว้ในหัวข้อข้อมูลเกียวกับคณะกรรมการบริษัทในแบบ
56-1 One Report (เอกสารหมายเลข )
องค์ป ระกอบของค่าตอบแทน
ในปี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี
ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน . ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี
1. ค่าเบียประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี
อัตราทีแตกต่างจากปี ก่อนดังนี
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

วงเงินไม่เกิน . ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน แต่ใน

2565
65,000
50,000
40,000

(บาท/คน/ครัง)
2564
50,000
40,000
30,000
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คณะกรรมการ
ชุด ย่อ ย

ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2565
60,000
40,000

2. ค่าบําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี
ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรร

2564
50,000
30,000

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2565
2564
55,000 50,000
40,000 30,000

(บาท/คน/ครัง)
คณะกรรมการ
การลงทุน
2565
55,000
40,000

2564
50,000
30,000

เสนอในวงเงินรวม . ล้านบาท เท่ากับปี

โดยให้
(บาท/คน/ปี )

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
* จํานวนเงินทีจ่ายจริงในปี

2565

2564*

ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรร
ในวงเงินไม่เกิน . ล้านบาท

2,000,000
1,630,000
1,510,000

คือ . ล้านบาท

ข. สิทธิประโยชน์ดา้ นค่ารักษาพยาบาลประจําปี แก่กรรมการและครอบครัวดังนี
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์
และเอสเพอรานซ์คลินิกได้ในวงเงินปี ละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนทีเกินจะได้รบั ส่วนลดร้อยละ
นอกจากนี กรรมการสามารถใช้บริการได้ที รักษ (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ใน
วงเงินปี ละไม่เกิน , บาท
บุพการี คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน
รักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ

ปี บริบรู ณ์) จะได้รบั ส่วนลดค่า

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี
ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที 7

พิจ ารณาแต่งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดจํานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ประจําปี
ความเป็ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี
และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตังนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี
และ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน , , บาท ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับผูส้ อบบัญชีทีเสนอให้ผู้
ถือหุน้ แต่งตังปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข (หน้า )
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามทีเสนอข้างต้นเนืองจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุน้ เคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่าง
ดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรแต่งตังให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
นางสาว
วิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที
แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี
และ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน , , บาท
วาระที 8

พิจ ารณาและอนุม ัต แิ ก้ไ ขหนังสือ บริค ณห์ส นธิข องบริษัท ข้อ เพือให้ท ุน จดทะเบีย นสอดคล้อ ง
กับ การแปลงสภาพหุน้ บุร ิม สิท ธิเ ป็ นหุน้ สามัญในปี
ความเป็ นมา สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ได้
มีมติเห็นชอบให้ผถู้ ือหุน้ สามารถแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญในอัตราส่วน หุน้ บุรมิ สิทธิต่อ หุน้
สามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 มีผถู้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิใช้สิทธิแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญ รวม 300,100 หุน้
จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารหมายเลข (หน้า )
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
ดังกล่าว และเพือให้เป็ นไปตามขันตอนทีต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญครังที ประจําปี
ตามวัน เวลา และสถานที
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตังแต่เวลา . น. เป็ นต้นไป
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม
ครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข
(หน้า )) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือ
หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และได้แต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก Website
www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึงทีระบุไว้เท่านัน
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลซึง
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในครังนี และรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสาร
หมายเลข (หน้า )
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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