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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  คร ังท  ี29 ประจาํปี 2565 
บร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

 
  เมษายน  

เรอืง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  
เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
สิงทีสง่มาดว้ย 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  
2. แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 (ในรูปแบบทเีขา้ถึงไดด้ว้ย QR Code บนหนงัสือนดัประชมุ) 
3. หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 
5. ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
6. ขอ้เสนอแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญั 
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้มลูเกียวกบักรรมการอิสระเพือใหผู้ถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระ 

เป็นผูร้บัมอบฉนัทะพิจารณา 
10. แผนท ีบรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 
 ดว้ยทีประชมุคณะกรรมการของ บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) ครงัที /  ซงึประชมุ
เมือวนัที  กมุภาพนัธ ์  ไดมี้มติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  ในวนัพธุที  เมษายน  
เวลา .  น. ณ หอังประชมุใหญ่ ชนั  อาคาร เอ (เดิมชือ อาคารบาํรุงราษฎรอ์ินเตอรเ์นชนัแนลคลินิก) เลขที  ซอย 
3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ  เพือพิจารณาเรอืงต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี 
 
วาระท  ี  พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุน้  คร ังท  ี  ประจาํปี  ประชุมเมือวันพ ุธท  ี  

เมษายน   

ความเป็นมา บรษัิทไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  เมือวนัพธุที  เมษายน 
 ตามสาํเนารายงานการประชมุทีแนบมานี (เอกสารหมายเลข  หนา้ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดมี้การจด
บนัทกึไวอ้ย่างครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้ลงมติรบัรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

วาระท  ี  ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในรอบปี  

ความเป็นมา รายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี  และขอ้มลูสาํคญัอืน ปรากฏอยู่ในแบบ 
56-1 One Report ประจาํปี  หวัขอ้การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน (เอกสารหมายเลข ) 
หนา้ ) 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานดงักลา่วใหท้ปีระชมุผู้
ถือหุน้เพือรบัทราบ 

วาระท  ี  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสินสุดวันท  ี  ธันวาคม 
2564 

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  ไดผ่้านการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดในแบบ -  One Report หวัขอ้รายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  ที
บรษัิทไดจ้ดัทาํขนึและไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระท  ี  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี  เพอืจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืห ุน้  และร ับทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ความเป็นมา บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน โครงสรา้ง และ
สถานะทางการเงินของบรษัิท แผนการลงทนุ ความสมาํเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจ โดยบรษัิทไม่ไดก้าํหนดสดัสว่นคงทีสาํหรบัการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัปี  บรษัิทมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวม จาํนวน , , ,  บาท มีกาํไรสะสม 
, , ,  บาท และไม่มีผลขาดทนุสะสม บรษัิทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ .  เมือบรษัิทมีกาํไรสทุธิทจีะจ่ายเงินปันผลได ้บรษัิทตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้บรุมิสิทธิก่อน และถา้ปีใดผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิไดร้บัเงินปันผลถึงรอ้ยละ  ของทนุของบรษัิททีเป็นหุน้
บรุมิสิทธิแลว้ กาํไรสว่นทีเหลือจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัตามมติทีประชมุใหญ่ ถา้ปีใดบรษัิทสามารถ
จ่ายเงินปันผลไดเ้กินกวา่รอ้ยละ  ของทนุของบรษัิท ใหผู้ถื้อหุน้ทงัสองชนิดไดร้บัเงินปันผลเท่ากนั 

ทงันี รายละเอียดการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปไดด้งันี 

รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร  2564 2563 

กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 1,215.68 1,204.14 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา (ลา้นบาท) 15,854.70 17,143.53 

รวมกาํไรสะสมก่อนการจัดสรร  (ลา้นบาท) 17,070.38 18,347.67 

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผลทงัปี   

เงินปันผลระหว่างกาล (1.15 บาท/หุน้) 915.13 915.13 

เงินปันผลงวดสดุทา้ย (2.05 บาท/หุน้) 1,631.32 1,631.32 

เงนิปันผลทงัปี ( .  บาท /หุน้) 2,546.45 2,546.45 
กาํไรสะสมยังไม่จ ัดสรรยกไป (ล้านบาท) 14,523.93 15,801.22 

สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 209.00 211.00 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 795,766,507 795,766,507 
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เมือเงินปันผลประจาํปี  ทีเสนอจ่ายมีจาํนวนมากกวา่รอ้ยละ  ของทนุของบรษัิท บรษัิทจะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัในอตัราทีเท่ากนัอนัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ณ สินปี  บรษัิทมีทนุสาํรองทงัสิน , ,  บาท ซงึมากกว่ารอ้ยละ  (สิบ) ของทนุจดทะเบียน
ของบรษัิท บรษัิทจงึมิไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองในปี  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี  จากกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมและกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ .  บาท รวม
เป็นเงินปันผลทีจ่ายทงัสิน ,  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี  

นอกจากนี คณะกรรมการไดมี้มติใหร้ายงานเรอืงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครงึปีแรก ซงึจ่ายไปเมือ
วนัที  กนัยายน  ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท ตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือ
ทราบดว้ย 

ดงันนั เงินปันผลทีจะจ่ายในงวดสดุทา้ยนีเท่ากบั .  บาทตอ่หุน้ (สาํหรบังวดการดาํเนินงานวนัที  
กรกฎาคม  ถึง  ธนัวาคม ) รวมเป็นจาํนวนเงิน ,  ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
บรุมิสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิททีมีชือปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผลในวนัที  

 มีนาคม  โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  พฤษภาคม  

ทงันี การจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี  ดงักลา่ว จ่ายจากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมทีเสียภาษีใน
อตัรารอ้ยละ  

วาระท  ี  พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ดว้ยขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้  กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ซงึในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี มีกรรมการตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  คนดงันี 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

บรษัิทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษัิท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏใน
เอกสารหมายเลข  (หนา้  และหนา้  ตามลาํดบั) 

โดยทีบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบติัทีเหมาะสมเพือ
รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม  แตไ่ม่มี
ผูถื้อหุน้ใดเสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาคณุสมบติัของบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็น
กรรมการแทนกรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
กรรมการ หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัร
คณะกรรมการ รวมถึงประสบการณก์ารทาํงานของบคุคลดงักลา่วแลว้ เห็นควรเลือกตงันายชยั โสภณพนิช 
นายชาญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์และนางอรุณี เกษตระทตั กรรมการทีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
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ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนงึ โดยเห็นวา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บรษัิท  

จึงขอเสนอใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตงักรรมการสามท่านทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนงึ ดงันี 

1. นายชยั โสภณพนิช กรรมการ 
2. นายชาญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์ กรรมการ 
3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ 

ขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ , 
, ,  และ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  โดยทีกรรมการทีมีส่วนเกียวขอ้งไม่ไดร้ว่มพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบคุคล
ทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ่้านกระบวนการกลนักรองอย่างรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ สว่นบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระเห็นวา่
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์เีกียวขอ้ง จงึเสนอวา่ทีประชมุผูถื้อหุน้
สมควรเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระในปี  จาํนวน  ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช  
นายชาญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์และนางอรุณี เกษตระทตั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนงึ 

วาระท  ี6 พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหร ับปี 2565 

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยใหอ้ยู่
ในระดบัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทงัคาํนึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั หลกัเกณฑแ์ละ
ขนัตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

ในปี  คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบียประชมุรายครงั 
ขอบเขตหนา้ทีรวมถึงคา่ตอบแทนกรรมการไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ขอ้มลูเกียวกบัคณะกรรมการบรษัิทในแบบ 
56-1 One Report (เอกสารหมายเลข ) 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

ในปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานของบรษัิท สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และไดเ้ปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับรษัิทจดทะเบียนอืนในอตุสาหกรรม
เดียวกนั เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุติัคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยดงันี 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน .  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี 

1. คา่เบียประชมุกรรมการและกรรมการชดุย่อยปี  วงเงินไม่เกิน .  ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน แตใ่น
อตัราทีแตกตา่งจากปีก่อนดงันี 

  (บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ  2565 2564 

ประธานกรรมการ 65,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 40,000 
กรรมการ 40,000 30,000 
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(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
การลงทนุ 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
ประธานกรรมการชดุย่อย 60,000 50,000 55,000 50,000 55,000 50,000 
กรรมการชดุย่อย 40,000 30,000 40,000 30,000 40,000 30,000 

2. คา่บาํเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี  เสนอในวงเงินรวม .  ลา้นบาท เท่ากบัปี  โดยให้
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ  2565 2564* 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร
ในวงเงินไม่เกิน .  ลา้นบาท 

2,000,000 
รองประธานกรรมการ 1,630,000 
กรรมการ 1,510,000 

* จาํนวนเงินทีจ่ายจรงิในปี  คือ .  ลา้นบาท 

ข. สิทธิประโยชนด์า้นคา่รกัษาพยาบาลประจาํปีแก่กรรมการและครอบครวัดงันี 

กรรมการแตล่ะท่านสามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์คลินิกของไวทลัไลฟ์
และเอสเพอรานซค์ลินิกไดใ้นวงเงินปีละไม่เกินสองลา้นบาท สว่นทีเกินจะไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ  

นอกจากนี กรรมการสามารถใชบ้รกิารไดท้ ีรกัษ (RAKxa) ณ ไวทลัไลฟ์ แอท บางกระเจา้ สหคลินิก ใน
วงเงินปีละไม่เกิน ,  บาท 

บพุการ ีคู่สมรส และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ (อายไุม่เกิน  ปีบรบิรูณ)์ จะไดร้บัสว่นลดคา่
รกัษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ม่เกินรอ้ยละ  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิคา่ตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุย่อย
สาํหรบัปี  ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

วาระท  ี7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี  

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีสาํหรบัรอบปี  และเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณาเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการแตง่ตงันางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  
นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที  แห่งบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี  และ
กาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน , ,  บาท ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัผูส้อบบญัชีทีเสนอใหผู้้
ถือหุน้แตง่ตงัปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแตง่ตงัผูส้อบบญัชีตามทีเสนอขา้งตน้เนืองจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ไดใ้หบ้ริการแก่บรษัิทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่าง
ดี และคา่สอบบญัชีอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมในระดบัเดียวกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วา่ทีประชมุผูถื้อหุน้สมควรแตง่ตงัใหน้างสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  นางสาว
วิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท ี  แห่งบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี  และ
กาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน , ,  บาท 

วาระท  ี8 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัท  ข ้อ   เพอืใหท้ ุนจดทะเบยีนสอดคล้อง
กับการแปลงสภาพหุน้บุร ิมสิทธ ิเป็นหุน้สามัญในปี  

ความเป็นมา สืบเนืองจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ได้
มีมติเห็นชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น  หุน้บรุมิสิทธิต่อ  หุน้
สามญัใหม่ในเดือนกมุภาพนัธข์องทกุปี 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2565 มีผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิใชสิ้ทธิแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญั รวม 300,100 หุน้ 
จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารหมายเลข  (หนา้ ) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญั
ดงักลา่ว และเพือใหเ้ป็นไปตามขนัตอนทีตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 

วาระท  ี9 พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

 จงึขอเรยีนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัครงัที  ประจาํปี  ตามวนั เวลา และสถานที
ดงักล่าวขา้งตน้ บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตงัแตเ่วลา .  น. เป็นตน้ไป 

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

 หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะใหน้างสาวโสภาวดี อตุตโมบลซงึ
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในครงันี และรายละเอียดขอ้มูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสาร
หมายเลข  (หนา้ ) 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      
(นายแพทยช์าญวิทย ์ตนัติพิพฒัน)์ 

รองประธานกรรมการ 
(นางลินดา ลีสหะปัญญา) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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