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ท่ี PR9-LA 62-020  

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561   
 2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 จ านวน 1 ฉบบั (ในรูปแบบ CD-ROM) และสรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2561 
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บญุใบชยัพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ  
5. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่

ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) (แยกตา่งหากจากเล่มหนงัสือเชิญประชมุ) 
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8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวัน

ประชมุ 
9. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ: โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา โดยเปิดให้เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 นาฬิกา ณ     
ห้องจตุรทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2561 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   
 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 

96 ได้ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัต้องจดัให้มีรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน นัน้รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุครัง้ถดัไป 

 
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 
 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   
 บริษัทจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) ท่ีได้จดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

 
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
 การลงมต ิ  
 วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท  บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
2561 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ 
CD-ROM) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

2



 

 

 ข้อมูลสาระส าคัญของงบการเงินประจ าปี 2561 
(หน่วย:ล้านบาท) 

รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 
รวมสินทรัพย์ 4,424.38 2,856.58 
รวมหนีส้ิน 551.04 761.56 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,873.34 2,095.03 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,424.38 2,856.58 
รวมรายได้ 2,733.54 2,455.23 
รวมคา่ใช้จ่าย 2,517.83 2,138.14 
ก าไรส าหรับปี 157.23 262.26 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.25 (บาท) 0.44 (บาท) 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

 
 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  
 1.  เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เน่ืองจาก ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทมีจ านวน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทนุจดทะเบียน 800,000,000 
บาท ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 157,225,593.94 คิดเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 7,861,279.70 บาท 
รวมเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 67,861,279.70 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 8.48 ของทนุจดทะเบียน 
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ทนุจดทะเบียน 800,000,000.00 
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 80,000,000.00 
ก าไรสทุธิปี 2561 157,225,593.94 
ส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 7,861,279.70 
ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ 31/12/2560 60,000,000.00 
ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ 31/12/2561 67,861,279.70 
 ร้อยละ 8.48 ของทนุจดทะเบียน 

 

2.  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จดัสรรทนุส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถงึปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 
157,225,593.94 บาท และ คงเหลือก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 
149,364,314.24  บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ส าหรับผลประกอบการปี 2561 ในอตัรา 0.14 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.14 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักส ารองตามกฎหมายและปรับปรุงค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562   

 หมายเหต:ุ การให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (1) 
1.  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 157,225,593.94 บาท  262,255,738.80 บาท 

หกั ส ารองตามกฎหมาย 
บวก ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ 

ก าไรสทุธิเพ่ือจดัสรรเงินปันผล 

7,861,279.70 บาท 
111,875,000  บาท 

 
261,239,314.24 บาท 

- 
- 
 

262,255,738.80 บาท 
2.  เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 
   จ่ายเป็นเงินสด 

0.14 บาท : หุ้น 
0.14 บาท : หุ้น 

84 บาท : หุ้น 
84 บาท : หุ้น 

3.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 42.14 ร้อยละ 192.18 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท 504,000,000 บาท 

หมายเหตุ (1)   การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดัและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4



 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ (1) การจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน

ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 42.14 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทก าหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัท่ีก าหนด
สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  ทัง้นี ้
การให้สิทธิดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ (2) การจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 7,861,279.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ดงันัน้ บริษัท จะมีเงินทนุส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 67,861,279.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.48 ของ
ทนุจดทะเบียน 

 
 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  
 ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุ

ครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3  

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระโดยวิธีจบัสลาก 
จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

(1)  นายวรุิฬห์ มาวิจกัขณ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
(2)  นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(3)  นางวลิาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(4)  นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ย่างใด 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว เห็นว่า กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
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และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ี
กรรมการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ด้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า
บคุคลทัง้ 4 ทา่น มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง    
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตัง้กรรมการทัง้        
4 ทา่น ดงักล่าวกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และต าแหน่งอ่ืนท่ีด ารงอยู่อีกวาระหนึง่ 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัท
อื่นของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 โดยพิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียเทา่นัน้ ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณา กลัน่กรองแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 

ท่านดงักล่าวถือเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จึง เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 คน คือ (1) นายวิรุฬห์ มาวิจกัขณ์ (2) นายสรณ 
บุญใบชัยพฤกษ์ (3) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ และ (4) นายคณิต แพทย์สมาน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
ต าแหน่งอ่ืนท่ีด ารงอยู่ตามท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
นอกจากนี ้เพ่ือให้การพิจารณาคุณสมบัติของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการอิสระมีความสมบูรณ์สอดคล้องกั บ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ ขออนุญาต) แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ซึ่งก าหนดให้ 
ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 
ล้านบาทตอ่ปี ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามดงักล่าว ก็ตอ่เม่ือบริษัท ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่า
ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และเน่ืองจาก นายสรณ บุญใบชยัพฤกษ์ เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และได้รับคา่ตอบแทน เกินกวา่ 2,000,000 บาทตอ่ปี จากบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตัง้นายสรณ บุญใบชยัพฤกษ์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและ
การให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ โดยรายละเอียด (ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้
บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคล
ดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ (ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทัง้นี ้การ

ลงมตใินวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการเป็นรายบคุคล  
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  
เน่ืองจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการโดยผ่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
ค านึงถึงภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคณุค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
กรรมการ โดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 
และผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ดงันี ้
 
1. วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ภายในวงเงนิ) 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 เพิ่มขึน้ 

3,200,000 2,600,000 600,000 23.1% 
 

2. คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 มีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

คณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ท่าน/ครัง้) 
ประธาน กรรมการ 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 เพิ่มขึน้ ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 เพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 30,000 - - 20,000 15,000 5,000 33.3% 

คณะกรรมการชุดย่อย         

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 20,000 10,000 50.0% 20,000 10,000 10,000 100.0% 

คณะกรรมการบริหาร (1) 12,000 7,000 5,000 71.4% 10,000 6,000 4,000 66.7% 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

30,000 20,000 10,000 50.0% 20,000 10,000 10,000 100.0% 

 หมายเหต:ุ   (1)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับคา่เบีย้ประชมุ  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ    
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2562 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นส านกัสอบบญัชีท่ีได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัท เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

(1) นางสาวโกสมุภ์   ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 และ/หรือ 
(2) นายเตมิพงษ์   โอปนพนัธุ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 
(3) นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313  

 
ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 1,900,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการ
เปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

(หน่วย/บาท) 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562  

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 1,900,000  1,800,000  100,000  5.56 
คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - - 

 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยมีรายละเอียดประวตัิเบือ้งต้นและ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
 
ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหน้าท่ีเกิน 7 ปี รวมทัง้การเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ดงักล่าว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

 
ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ (1) นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 6011 และ/หรือ (2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (3) นางสาว
มณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2562 และอนุมัติให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 1,900,000 บาท และใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้  
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การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)       
                       

การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นัน้ บริษัทไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชมุได้ ในระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่ม
วาระการประชมุ 

 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวตามท่ีระบุข้างต้น 

โดยพร้อมเพียงกนั และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้ นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้า
ประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

 
ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงใน

วันประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคับบริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 

11 มีนาคม 2562 
 
นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท แต่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่การถ่ายทอดสดการประชุม บนเว็บไซต์บริษัทท่ี www.praram9.com เพ่ือให้บริการ
เผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถรับชมได้ด้วย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบติังาน 

ที่ E-mail: paraveeu@praram9.com หรือ pradits@praram9.com หมายเลขโทรศพัท์ 0-2202-9999 ตอ่ 39610 และ 39607 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ) 
กรรมการผู้อ านวยการ 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  3 
 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ คนที่ 1 
 

ชื่อ-สกุล นายวิรุฬห์ มาวิจกัขณ์ 
อาย ุ 68 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

9,250,000 หุ้น (1.176%) 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายรุศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายรุศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 145/2561 (IOD) 

ต าแหน่งปัจจุบัน  
และต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อ านวยการ/กรรมการท่ีผู้มีอ านาจลงนาม  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมาณ 1 ปี 1 เดือน 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 
การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น    
 บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี   

 บริษัทหรือกิจการอื่นๆ ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 
 

ประสบการณ์ท างาน 2553 - ปัจจบุนั ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมม่ี 
  

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการและ
กรรมการบริหาร 

มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ คนที่ 2 
 

ชื่อ-สกุล นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ 
อาย ุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

1,200,000 หุ้น   (0.152%) 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด แพทย์เฉพาะทาง การสวนหวัใจเพื่อวินิจฉยัและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los 
Angeles, California, United State of America 
แพทย์เฉพาะทางอายรุศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United 
States of America 
แพทย์ประจ าบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los 
Angeles, California, United State of America 
แพทย์ฝึกหดั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 145/2561 (IOD) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  

และต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ 
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 28 มีนาคม 2561 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมาณ 1 ปี 1 เดือน 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/9 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  2/2 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี   

 บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษ์สขุสบาย จ ากดั 
 

 2558 - ปัจจบุนั ประธาน 
คณะอนกุรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการสาธารณสขุ  
สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

 2557 - ปัจจบุนั สมาชิก สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมาธิการพลงังาน  

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมาธิการสาธารณสขุ  

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
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 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลย่ี  แอนด์  
แอสโซซิเอท จ ากดั 

 2535 - ปัจจบุนั แพทย์ สาขาวิชาโรคหวัใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 
 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมม่ี 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ คนที่ 3 
 

ชื่อ-สกุล นางวิลาสินี พทุธิการันต์ 
อาย ุ 63 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด หลกัสตูรอบรมธุรกิจระยะสัน้ MINI MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสท์ เท็กซสั สเตท  

ประวัตกิารอบรม  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 134/2553 (IOD) 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29 /2561 (IOD) 
หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 8/2561 (IOD)) 

ต าแหน่งปัจจุบัน  
และต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 28 มีนาคม 2561 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมาณ 1 ปี 1 เดือน 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/9 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 0/0 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ* 4/4 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
 บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท เอสซีบี อบาคสั จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 
 
 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2556 - 2558 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ลกูค้าและบริการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมม่ี 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการและ
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  * *  ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบจนถงึเดือนมิถนุายน 2561 และได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ คนที่ 4 
 

ชื่อ-สกุล นายคณิต แพทย์สมาน 
อาย ุ 57 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัตกิารอบรม  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 156/2555 (IOD) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 40/2555 (IOD) 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 5/2559 (IOD) 

ต าแหน่งปัจจุบัน  
และต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมาณ 1 ปี 1 เดือน 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
บริษัทจดทะเบียน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท พีแอนด์ที คอนซลัติง้ จ ากดั 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ก๊ิฟส์ ฟอร์ เฮลท์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 
 
 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2556 - 2557 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
ไมม่ี 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัตหิน้าที่  
และการให้ความเหน็ที่เป็นอสิระของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอสิระ 

 
เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์”)        

ในฐานะกรรมการอิสระมีความสมบรูณ์สอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการ
จดัการของผู้ขออนญุาต) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งก าหนดให้ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัท (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 39/2559”) เป็น
บคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี ให้บริษัท โรงพยาบาลพระราม
เก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว ก็ต่อเมื่อได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) แล้วว่าการ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ือง (ก) 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด (ข) 
เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ (ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มี
การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีความเหน็ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ 

ในฐานะกรรมการอิสระ ดงันี ้
 

 ความเป็นมาและความจ าเป็นในการพิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองการปฏิบัติหน้าที่  และการให้ความเห็นที่เป็น
อสิระของ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

 
 ปัจจบุนั รศ.นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ เป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้ค าปรึกษา ปฏิบตัิการหรือหตัถการในโรงพยาบาล

พระรามเก้า (“โรงพยาบาล”) โดยเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) และไม่มีฐานะเป็นพนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาของ
โรงพยาบาล ทัง้นีใ้นช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รศ.นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมแพทย์
ส าหรับการออกตรวจหรือการให้ค าปรึกษาหรือการปฏิบตัิการ ซึง่รวมถึงค่า guarantee เกินกวา่ 2,000,000 บาทต่อปี 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระ และมีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทครัง้แรก 
โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระของ บริษัท อีกครัง้ภายหลงัการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัแล้ว โดยที่ประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2561  

 เพื่อให้การพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระดงักล่าวมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผู้ขออนญุาต) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.
39/2559 ซึ่งก าหนดให้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเน่ืองจาก รศ.นพ.สรณ บุญใบ
ชยัพฤกษ์ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และได้รับค่าตอบแทน เกินกว่า 
2,000,000 บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาและให้ความเห็นเร่ือง

61



 

คณุสมบตัิกรรมการอิสระของ รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ วา่เป็นไปตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ใน
สว่นที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ว่าการแต่งตัง้ รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ เป็นกรรมการ
อิสระ ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตอ่บริษัท  

 
 ลักษณะความสัมพนัธ์ทางการให้บริการทางวชิาชีพ 

 แพทย์ของบริษัท ซึง่รวมถึงกรรมการอิสระที่มีการออกตรวจในฐานะแพทย์และ/หรือให้ค าปรึกษา ปฏิบตัิการหรือหตัถการ 
ไม่ได้มีการท าสญัญาจ้างแรงงานกบับริษัท แต่เป็นการท าบนัทกึข้อตกลงการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลป์กบับริษัท ซึ่ง
ก าหนดให้แพทย์เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพอิสระในการทางแพทย์โดยไม่มีฐานะเป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาของ
โรงพยาบาลและไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากบริษัท โดยมอบหมายให้โรงพยาบาล เป็นผู้ รับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากผู้ ป่วยแทนแพทย์เป็นรายๆ ไปแล้วรวบรวมจ่ายคืนให้แพทย์เดือนละหนึ่งครัง้กรณีผู้ ป่วยรายใดไม่ช าระ ค่า
รักษาพยาบาลให้ถือวา่แพทย์ไม่สามารถได้รับเงินคา่รักษาพยาบาลรายนัน้ได้ 

 แพทย์ของบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร) ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่มีการออกตรวจในฐานะเป็นแพทย์และ/หรือให้
ค าปรึกษาปฏิบตัิการหรือหตัถการ ไม่ได้รับสวสัดิการเช่นเดียวกับลกูจ้าง หรือพนกังานของบริษัทตามกฎหมายแรงงาน 
เช่น เงินประกนัสงัคม ค่ากองทนุส ารองเลีย้งชีพสมทบจากโรงพยาบาล เป็นต้น  

 บริษัทได้เรียนเชิญ รศ.นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ มาช่วยออกตรวจเป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ท่านเป็นแพทย์ที่มีช่ือเสียง มีความช านาญ และประสบการณ์สงู และยงัเป็นแพทย์ท่านแรกๆ ในประเทศไทยที่สามารถ
ปฏิบตัิการที่มีความซบัซ้อนได้ เช่น การผ่าตดัสวนหวัใจ อีกทัง้ยงัเป็นที่ต้องการของผู้ ป่วยโดยเฉพาะการรักษาหรือการ
หตัถการซบัซ้อนที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนและความแม่นย าในการตดัสินใจจากประสบการณ์ และมีการออกตรวจ
หรือการปฏิบตัิการทัง้ในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนชัน้น าหลายแหง่  

 ในการพิจารณาค่าตอบแทนแพทย์นัน้ บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากหลายปัจจยั เช่น คณุสมบตัิ
ของแพทย์ ประเภทของโรคท่ีรักษา ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของแพทย์ และอตัราค่าธรรมเนียมแพทย์ในธุรกิจ
โรงพยาบาลชัน้น าอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจส าหรับแพทย์ปัจจุบัน และเพื่อดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล 
รวมทัง้ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งค่าตอบแทนของรศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ก็
พิจารณาตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

 โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมแพทย์ส าหรับการ
ออกตรวจหรือการให้ค าปรึกษาหรือการปฏิบตัิการ ซึง่รวมถึงคา่ guarantee เกินกวา่ 2,000,000 บาทต่อปี  

 นอกจากนี ้รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ เคยด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ตัง้แตว่นัที่ 
28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบีย้ประชุมจาก 30,000 บาทในปี 2560 (ไม่มีเงินเดือน
ประจ า) แตไ่ม่ได้มีสว่นในการบริหาร หรือได้รับมอบหมายให้ตดัสินใจในการด าเนินธรุกิจของบริษัทแตอ่ย่างใด 
 

 เหตุผลและความจ าเป็นที่ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัท 

 รศ.นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ เป็นผู้ทรงคุณวฒิุมีความรู้ความสามารถที่น่าเช่ือถือและยอมรับในวงการแพทย์และของ
คนไข้ ที่สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของทีมบริหารของบริษัทแสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น หรือคดัค้านเมื่อเหน็ว่าบริษัทอาจตดัสินใจผิดพลาดซึง่อาจกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  

62



 

 มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ตดัสินใจของทีมบริหาร  

 นบัตัง้แต่ รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ครัง้แรกในที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่  4/2560 เมื่อวันที่  13 กันยายน 2560 รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพมาโดยตลอด ท าให้เป็นคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความช านาญที่หลากหลาย
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดลุอ านาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการทกุคนแสดงความ
คิดเหน็ได้อย่างอิสระและไมใ่ห้มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีอ านาจเหนือการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นกรรมการอสิระ 

 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วนัน้ รศ.นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ.39/2559 เน่ืองจากแพทย์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาของโรงพยาบาล ที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า และแพทย์ที่ออกตรวจในบริษัท เป็นการให้บริการทางวิชาชีพอิสระต่อผู้ ป่วยที่มาใช้บริการคลินิกของ
โรงพยาบาล ไม่ใช่การให้บริการทางวิชาชีพกับโรงพยาบาล หรือบริษัท และด้วยช่ือเสียง ประสบการณ์ ฝีมือและเป็นที่
ต้องการของคนไข้และออกตรวจหรือการปฏิบตัิการในโรงพยาบาลหลายแหง่ทัง้ภาครัฐและเอกชนชัน้น า  

 และแม้ว่า รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ จะได้รับค่าตอบแทนแพทย์มลูค่าเกิน 2,000,000 บาทต่อปี แต่ได้พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วน
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบัการตดัสินใจของทีมบริหาร และการที่  รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ นัน้ท าประโยชน์ให้แก่บริษัท อย่างมีนยัส าคญั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองคุณสมบัติกรรมการอิสระของ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ว่าไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดยพิจารณาจากรายละเอียดและข้อเทจ็จริงที่ได้น าเสนอดงักล่าว
ข้างต้น 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 

 
1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 

ช่ือ นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 
อายุ 46 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 
ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2559  
และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แตปี่ 2559 รวม 3 ปี 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ปี 2561 
1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ 

ช่ือ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์  
อายุ 51 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2559  
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ปี 2561 
1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
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3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ช่ือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
อายุ 47 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2561 
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ปี 2561 
1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
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 ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 

ช่ือ-สกุล น.ท. หญิง ศิรินธรา สงิหรา ณ อยธุยา 
อายุ 59 ปี 

สัญชาติ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

50,000 หุ้น (0.006%) 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลนิิก สาขารังสีวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
อนมุตัิบตัรอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
อนมุตัิบตัรอนสุาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
วฒุิบตัรแพทย์ผู้ช านาญ รังสีวิทยาทัว่ไป แพทยสภา ประเทศไทย 
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรม  
 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2561 (IOD) 
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 268/2561 (IOD) 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน    

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่   
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ 2560 - ปัจจบุนั รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2552 - ปัจจบุนั Honorary Visiting Professor University of Medicine and Pharmacy at Ho 
Chi Minh City, Vietnam 

 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 

Co-director  
 
 
Visiting Lecturer  
 
Co-director 

Pierre LAjuanias Neurovascular Educational 
course in Thailand (PLANET) 
Chao-Ray Hospital and HCMC University 
Hospital, Vietnam Pedagogic committee of 
Joint Programme of Diploma or Master of 
Science in Neurovascular diseases 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2558 - 2560   นายกสมาคม สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทไทย 
 2556 - 2558 Vice President World Federation of Therapeutic and 

Interventional Neuroradiology 
 2554 - 2556 ท่ีปรึกษา สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
  

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
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 ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 

ช่ือ-สกุล น.ท. หญิง ศิรินธรา สงิหรา ณ อยธุยา 
อายุ 59 ปี 

สัญชาติ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

50,000 หุ้น (0.006%) 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลนิิก สาขารังสีวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
อนมุตัิบตัรอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
อนมุตัิบตัรอนสุาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
วฒุิบตัรแพทย์ผู้ช านาญ รังสีวิทยาทัว่ไป แพทยสภา ประเทศไทย 
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรม  
 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2561 (IOD) 
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 268/2561 (IOD) 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน    

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่   
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ 2560 - ปัจจบุนั รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2552 - ปัจจบุนั Honorary Visiting Professor University of Medicine and Pharmacy at Ho 
Chi Minh City, Vietnam 

 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 

Co-director  
 
 
Visiting Lecturer  
 
Co-director 

Pierre LAjuanias Neurovascular Educational 
course in Thailand (PLANET) 
Chao-Ray Hospital and HCMC University 
Hospital, Vietnam Pedagogic committee of 
Joint Programme of Diploma or Master of 
Science in Neurovascular diseases 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2558 - 2560   นายกสมาคม สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทไทย 
 2556 - 2558 Vice President World Federation of Therapeutic and 

Interventional Neuroradiology 
 2554 - 2556 ท่ีปรึกษา สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
  

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
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 ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 

ช่ือ-สกุล นายพิเศษ จียาศกัดิ์ 
อายุ 54 ปี 

สัญชาติ ไทย 

การถือหุ้นของตนเอง 

การถือหุ้นของคู่สมรส 
การถือหุ้นของบุตร 

ไมมี่ 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 213/2558 (IOD) 
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 2/2558 (IOD) 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 1/2559 (IOD) 
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู 
(ปปร.) รุ่นท่ี 20 สถาบนัพระปกเกล้า 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

บริษัทจดทะเบียน 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 2560 - ปัจจบุนั    ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ลขิสทิธ์ิ ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั    ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิจิทลั เอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์เปอร์ท จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
 
 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2559 - 2560 รักษาการ กอญ. บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)  
 2559 - 2560 ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 
บริษัท ซีด้เอ็มคอท จ ากดั 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  8 

ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม
และวธีิการนับคะแนนและขัน้ตอนการเข้าประชุม 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา13.00 นาฬิกา ของวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 
2562  เป็นต้นไป ณ ห้องจตรุทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชมุ ปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 10 

 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนได้ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึง่บริษัทได้จดัสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้โดยหนงัสือมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี ้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข. แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ (นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบ
เดียวเท่านัน้ โดยบริษัท ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะ
เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทขอ
แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั คณุปารวีร์ อชุภุาพ และหรือ คณุประดิษฐ์ สิงห์ขาว ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการ
ปฏิบตัิงาน ที่ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศพัท์ 0-2202-
9999 ต่อ 39610 หรือ 39607 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท 
ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2562 

(5) ให้กรอกข้อความให้ถกูต้องและชดัเจน และผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ  
(6) ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะ

ลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 
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เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
 

เน่ืองจากบริษัท จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนัน้จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดง
แบบฟอร์มลงทะเบียน แนบท้ายสิ่งที่สง่มาด้วยนี ้และเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. กรณีนิติบคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงันี ้

(1) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้

(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี

อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน  (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน(Custodian) 

(4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่จดัท า
เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองส าเนาความถกูต้องของค าแปล 
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 
 

1. หนึง่หุ้นมีหนึ่งเสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
3. ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ 
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง (2) ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงใน
หนงัสือมอบฉนัทะ โดนเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้มีค าสัง่ระบกุารลงคะแนน
เสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว และจะบนัทกึคะแนนเสียงตามท่ีระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งออกตามวาระ) 
ประธานในที่ประชมุจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบั โดยในการนับ
คะแนนเสียงในวาระเหล่านีบ้ริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง  เห็นด้วย    
ในบตัรลงคะแนนและสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

6. ส าหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกอนมุตัิการตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามข้อแนะน าแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เจ้าหน้าที่
จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ที่ถือบตัรลงคะแนนทัง้ในกรณีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้จะมีการลงคะแนนเลือกตัง้ผู้ที่
ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการเป็นรายบคุคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ที่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนัน้จงึจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ที่เหน็ด้วย 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

8. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2) กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคบันัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ว่ามติในแต่ละวาระ
จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเทา่ใด 

(3) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
(4) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

9. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในที่ประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 
 แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 แสดงบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉนัทะ  
 

 แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 
 แสดงบตัรประจ าตวัผู้ ถือหุ้น 

ประธานเปิดประชุม 
 (เวลา 15.00 นาฬิกา) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้กรอกบตัรลงคะแนนและยกมือ 

 (ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนในวาระเลือกตัง้กรรมการ 
และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ไม่เหน็ด้วยหรืองดออก

เสียงในแต่ละวาระการประชมุ 
 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ลงทะเบียนด้วย 
ระบบ Barcode 

โต๊ะลงทะเบียน  
ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
(เร่ิมลงทะเบียน 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน  
ผู้รับมอบฉันทะ 

 (เร่ิมลงทะเบียน 13.00 น.) 

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

กรณีมาด้วยตนเอง กรณีรับมอบฉนัทะ 

จดุตรวจสอบเอกสาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  9 

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)  
ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท การประชมุเช่นนีเ้รียกวา่ “การประชมุสามญั” 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มี การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี  ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และ
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ในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไร ขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

2.  คณะกรรมการ 

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
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ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้     

ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับ

เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้          
ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 20. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี ย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทใน
อนัที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

3.  เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
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 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

4.  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและ
งบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 43. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมด
ของบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  10 
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