


สารบัญ 
                                                                                                     

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563    หน้า 1-11 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

 สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษิัท
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ประกอบวาระท่ี 2 และ 3) QR Code 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ประกอบวาระท่ี 5) หนา้ 12-16 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
ประจ าปี 2563 

(ประกอบวาระท่ี 7) หนา้ 17 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)  ตามแนบ 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทน หนา้ 18 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดง

ในวนัประชมุ 
หนา้ 19-23 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ หนา้ 24-27 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ: โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดมิ) หนา้ 28 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 มาตรการป้องกนัโรคและแนวปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามท่ีราชการ

ก าหนดเพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 19 (โควิด-19) และแบบสอบถามเพ่ือคดักรอง
โรคไวรสัโคโรนา 19 (โควดิ-19) ส  าหรบัผูท่ี้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หนา้ 29-31 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10 วธีิการใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) ดาวนโ์หลดเอกสาร หนา้ 32 
 แบบแจง้การประชมุ (ส  าหรบัลงทะเบียน) ขอใหน้ ามาในวนัประชมุ ตามแนบ 

 
 
 
 

 

1. บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ที่เว็บไซตข์องบรษัิท  www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
2. บรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยั

หรอืมีความเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุสอบถามหรือแสดงความเห็นมายงับริษัทได ้ตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้
ถือหุน้ขอแกไ้ขค าผิด และเพ่ิมเติมขอ้ความ ซึ่งบริษัทไดด้ าเนินการแกไ้ขและเปิดเผยรายงานไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ ดังนัน้ ในการประชุมครัง้นี ้จึงไม่มีวาระ
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 

3. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 หรือ รายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่ 
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานของบรษัิท ที่ E-mail: paraveeu@praram9.com หรอื pradits@praram9.com 

4. บริษัทไดจ้ัดท านโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ เพ่ือแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมการใช ้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน โดย
สามารถศกึษารายละเอียดไดท้ี่ www.praram.9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์

QR Code 
หนงัสือเชิญประชมุ รายงานประจ าปี และเอกสารประกอบการประชมุ 
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ที่ PR9-LA 63-080  

 วนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (QR Code)  

 2. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของบุคคลซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2563 

 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนและตายตวั (ซึ่งแนบมากับ
หนงัสือเชิญประชมุ) (ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท) 

 5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทน  
 6. ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

 7. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ: โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดมิ) 
 9. มาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่ราชการก าหนดเพ่ือ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 19 (โควดิ-19) และแบบสอบถามเพ่ือคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 (โควดิ19) 
 10. วธีิการใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) ดาวนโ์หลดเอกสาร 
 11. แบบแจง้การประชมุ (ส  าหรบัลงทะเบียน) ขอใหน้ ามาในวนัประชมุ 

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา โดยเปิดใหเ้ริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 นาฬิกา 
ณ หอ้งประชมุพระรามเกา้ แกรนด ์ฮอลล ์ชัน้ 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม) เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
 บริษัทจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 (QR Code) ท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1  
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 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 

 การลงมต ิ  
 วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 ) โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงักล่าว ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ับความ
เหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 ข้อมูลส าคัญของงบการเงินประจ าปี 2562 

  (หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 

รวมสินทรพัย ์ 4,716.59    4,424.38 
รวมหนีส้ิน 677.64 551.04 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,038.95 3,873.34 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,716.59    4,424.38 
รวมรายได ้ 2,889.71 2,733.54 
รวมคา่ใชจ้่าย 2,542.09 2,517.83 
ก าไรส าหรบัปี 284.46 157.23 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.36 (บาท) 0.25 (บาท) 

  
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นไวใ้น “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1  

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เพิม่เตมิและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการ
จดัสรรทนุส ารองต่างๆ ทกุประเภท ตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชนต์่อผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั นอกจากนี ้ตามพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนฯ มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 44. ก าหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลร ะหว่างกาลแลว้ ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป ”  
 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2562 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 284,457,248.91 บาท 
และคงเหลือก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 272,318,528.61 บาท และ เพ่ือ
ลดผลกระทบจากท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) คณะกรรมการจงึอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ในอตัรา 0.14 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 40.42 
ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหกัส ารองตามกฎหมาย และไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เม่ือวันท่ี          
7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทก าหนดไว ้คือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลและเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัท โดยก่อน
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,138,720.30 บาทแล้ว     
ท  าให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 80,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562  
(จ่ายระหว่างกาล) 

ปี 2561  

1.  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 284,457,248.91 บาท 157,225,593.94 บาท  
หกั ส ารองตามกฎหมาย 
บวก ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ก าไรสทุธิเพ่ือจดัสรรเงินปันผล 

12,138,720.30 บาท 
- 

272,318,528.61 บาท 

7,861,279.70 บาท 
111,875,000  บาท 

261,239,314.24 บาท 
2.  เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 
   จ่ายเป็นเงินสดตอ่หุน้ 

0.14 บาท 
0.14 บาท 

0.14 บาท 
0.14 บาท 

3.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล  รอ้ยละ 40.42 รอ้ยละ 42.14 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท 110,082,000 บาท 

 

  
 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเงิน

ปันผลประจ าปีจากจากก าไรของผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
110,082,000 บาท และจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 12,138,720.30 บาท ซึ่งบริษัทมีเงินทนุส ารองตาม
กฎหมายรวม จ านวน 80,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ครบตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้จึงเสนออนุมตัิงดจ่ายเงิน     
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ปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ไปในจ านวนเดียวกนัแลว้ 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต  าแหน่งอีกได ้

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระโดยวิธีจบัสลาก 
(เน่ืองจากเป็นปีท่ี 2 หลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั) จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

(1)  นายเสถียร ภู่ประเสรฐิ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

(2)  นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(3)  นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

(4)  นาวาอากาศโทหญิง ศรินิธรา สิงหรา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได ้ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 
ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เน่ืองจากการเล่ือนการ
ประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจงึไดข้ยายระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้
ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพิ่มเติมไดอี้กครัง้ ในระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 แตป่รากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถว้น และ
กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ในระดบั “ดีมาก” มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของ
บรษิัทแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติ หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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(“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่น ดงักล่าวกลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณท์ างาน สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัท
อ่ืนของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ด  ารง
ต  าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการมีความเห็น โดยพิจารณาเฉพาะกรรมการผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียเท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณากลั่นกรอง

อย่างรอบคอบระมัดระวงัแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน ดงักล่าวถือเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 
ทา่น คือ (1) นายเสถียร ภู่ประเสรฐิ (2) นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ (3) นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์และ (4) นาวาอากาศ
โทหญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กลับเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดผ้่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวงั และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การ

ลงมตใินวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบคุคล  
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
โดยค านงึถงึภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ความรบัผิดชอบ ความทุ่มเท และคณุค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
กรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2563 
และผลการด าเนินงานท่ีเตบิโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง และไดมี้มตเิหน็ชอบใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัท ประจ าปี 2563 ดงันี ้

 

1. วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ภายในวงเงนิ) 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 จ านวนทีเ่ปลี่ยนแปลง 

3,200,000 3,200,000 - 
 

2. คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 มีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
คา่เบีย้ประชมุ ประธานกรรมการบรษิัท                                      30,000 30,000 
 กรรมการบรษิัท    20,000 20,000 
คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ประธานกรรมการบรษิัท                                      ไม่มี ไม่มี 
 กรรมการบรษิัท    ไม่มี ไม่มี 

 



 

6 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 30,000 ไม่มี ไม่มี 
 กรรมการ 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการบรหิาร (1) ประธาน 12,000 12,000 ไม่มี ไม่มี 
 กรรมการ 10,000 10,000 ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธาน 30,000 30,000 ไม่มี ไม่มี 
 กรรมการ 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ ประธาน 30,000 - ไม่มี - 
การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน (2) กรรมการ 20,000 - ไม่มี - 
หมายเหตุ: (1)  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารไมไ่ดร้บัค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
 (2)   คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไดร้บัแต่งตั้งจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563   

 
 ความเหน็คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุัติวงเงินและรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ อีกทัง้ขอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัใิหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม
หลกัการดงักล่าวขา้งตน้ นบัจากวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
ทัง้นี ้ การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสร รหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกัสอบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษัท เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท ประจ าปี 2563 จ  านวน 3 ราย ไดแ้ก ่

(1) นางสาวโกสมุภ ์  ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  6011  และ/หรือ 

(2) นายเตมิพงษ ์  โอปนพนัธุ ์    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  4501  และ/หรือ 

(3) นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  5313  
 

ทัง้นี ้ก  าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนรายอ่ืนของส านักงาน อีวาย จ ากัด ท  าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ส  าหรบับริษัท เป็น
จ านวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมคา่ใชจ้่าย) ซึง่มีขอ้มลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562  เปลี่ยนแปลง 
คา่สอบบญัชี 1,900,000 1,900,000 - 
คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

 

โดยผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัท ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่ไดใ้หบ้ริการเป็นท่ีปรกึษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษิัท โดยมีรายละเอียดประวตัิเบือ้งตน้และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  

 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหนา้ท่ีเกิน 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ รวมทัง้การ
เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงักล่าว ไดผ้่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นว่ามีผลการปฏิบตัิงานอยู่ระดบัท่ีน่าพอใจ และค่าสอบบญัชีท่ีน าเสนอมีความเหมาะสม
กบัความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์
 

ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแต่งตัง้ (1) นางสาว โกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 6011 และ/หรือ (2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (3) นางสาวมณี  
รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5313 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 
2563 โดยใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั และอนมุตัิใหก้  าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ส  าหรบับริษัทเป็น
จ านวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ใหบ้ริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ อีกทัง้เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เพ่ือใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มูลและน าส่งงบ
การเงินตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ามก าหนดเวลา 
 

การลงมต ิ  
มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ข้อ 24, 25 และ 33 

 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 ตามที่พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (“พรก.”) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัท่ี 19 เมษายน 

2563 ใหย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 
มิถนุายน 2557  ดงันัน้ เพ่ือใหข้อ้บงัคบัของบรษิัทในเรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์อดคลอ้ง กบั พรก. จึงเห็นควร
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายตอ่ไป  

 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ ขอ้ 24 

วรรค 3 และขอ้ 25 และหมวดท่ี 6 การประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ 33 วรรค 3 เรื่องการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

(หน่วย/บาท) 
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      ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ทีเ่สนอ (ส่วนทีแ่ก้ไขคอืข้อความทีข่ดีเส้นใต้) 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
องคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชมุนัน้ หรอืไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้ง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

  ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร 
โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) 
ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี ้การ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท า
ผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดยใหม้ีการบนัทึกเสียงหรือ
ทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอรท่ี์เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และ
ระบบควบคมุการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ พ.ศ. 2557 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
องคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และมี รอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชมุนัน้ หรอืไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้ง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

  การประชมุคณะกรรมการสามารถด าเนินการโดยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน และวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็
ได ้ทั้งนีห้ากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจ้งการ
นดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็
ได ้ทั้งนีห้ากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้ 
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ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วง เวลา
นดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่
และในกรณีนีใ้หส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วง เวลา
นดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่
และในกรณีนีใ้หส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

  การประชุมผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน และวิธีการตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

 
 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคับของบริษัทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมีการแก้ไข และ/หรือ 

เพิ่มเตมิถอ้ยค า หรือขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามค าสั่ง ค  าแนะน า หรือตาม
ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจ้าหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเสนอ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูอ้  านวยการ คนใดคนหนึ่ง หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือจากกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร และ/
หรือ ค  าขอตา่งๆ ในการย่ืนจดทะเบียน แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดท้นัที รวมทัง้มี
อ  านาจในการมอบหมายช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีก 

 

 การลงมต ิ
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติม

วัตถุประสงคจ์ากเดมิ 36 ข้อ เป็น 38 ข้อ 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 เพ่ือเป็นการรองรบัแผนการด าเนินงานของบริษัทในการน าเทคโนโลยีมาใชส้่งเสริมการใหบ้ริการทางธุรกิจของบริษัทให้

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจากวตัถุประสงคข์องบริษัท ณ ปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุมการท าธุรกิจ
ดงักล่าว ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิัทจากเดิมอีกจ านวน 2 ขอ้ คือ จากเดมิ 36 ขอ้ เป็น 38 ขอ้ 
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 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เรื่อง วตัถุประสงคข์อง

บรษิัท เพ่ือรองรบัการด าเนินงานของบรษิัทอีก จ านวน 2 ขอ้ คือ ขอ้ 37 และขอ้ 38 ดงันี ้
 

  เพิ่มเตมิขอ้ความในวตัถปุระสงคข์องบริษทั  

ขอ้ 37. ประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินคา้และบริการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถปุระสงค ์
ขอ้ 38.  ประกอบกิจการซือ้ขายสนิคา้หรือบริการโดยวธีิการผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส ์หรือผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

 แกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถปุระสงค์ 

 จาก “วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 36 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ”  
 เป็น  “วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ มีจ ำนวน 38 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 
 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิและวตัถุประสงคข์องบริษัทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซึ่งอาจ
ตอ้งมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความของหนังสือบริคณหส์นธิและวัตถุประสงคข์องบริษัทในการจด
ทะเบียน หรือรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามค าสั่ง ค  าแนะน า หรือตามความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรื อกรรมการ
ผูอ้  านวยการ คนใดคนหนึ่ง หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือจากกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูมี้ อ  านาจใน
การพิจารณาแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค  าขอต่างๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิและวัตถุประสงคข์องบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดท้ันที รวมทัง้มี
อ  านาจในการมอบหมายช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีก 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)       
                       

การพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นัน้ บรษิัทไม่มีเรื่องเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา  โดยบรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการ
ประชมุได ้ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย
อย่างเท่าเทียมกัน เน่ืองจากการเล่ือนประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจึงไดข้ยายระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถเสนอวาระการ
ประชมุ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพิ่มเตมิไดอี้กครัง้แลว้ ในระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2563 แตป่รากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชมุ 

 
จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวตามท่ีระบุ

ขา้งตน้ โดยพรอ้มเพรียงกนั และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถื้อหุน้ซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวนโ์หลดได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษัท ท่ี www. praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ)์ และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิ และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กรณีไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และหากมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือและ
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รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงวิธีการ
ลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6  โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิัท หมวดท่ี 6 เรื่อง การประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7  

 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) ใน
วนัท่ี 4 มิถนุายน 2563 

อน่ึง เพื่อลดโอกาสและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.praram9.com/AGM2020 หรือ สแกน QR Code รวมท้ังสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทได้จนถงึวันที ่30 มิถุนายน 2563  

 ทา้ยนี ้ขอเรียนใหท้ราบว่าบริษัทไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่าง
ใกลช้ิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่าน โดยบริษัทมีความตัง้ใจอย่างเต็มที่ท่ีจะจดั
เตรียมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตาม มาตรการ 
แนวทางและค าแนะน าที่ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้  าหนดขึน้  ดงันัน้ ในการจดัประชุมในปีนีจ้ะเกิดขึน้ในรูปแบบท่ี
กระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือลดเวลาใหค้นจ านวนมากมาอยู่รวมกนั และ
ตอ้งจดัใหมี้การเวน้ระยะห่างในทกุจุด รวมทัง้มีการตรวจคดักรองผูเ้ขา้ประชุมอย่างเคร่งครดัก่อนเขา้มาภายในโรงพยาบาล ซึ่งอาจท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้ส  าหรบัผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิ ในการเขา้ร่วมประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามเอกสารแนบ 9 อย่างเคร่งครดั โดยหากสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
ขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใชห้รือประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป โดยบริษัทตอ้งขออภยั
ในความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดขึน้มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ส านกัผูอ้  านวยการ: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน โทรศพัท:์ 0-2202-9999 ตอ่ 39610, 39607 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสรฐิ) 
กรรมการผูอ้  านวยการ 

 

โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษิัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 



สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 
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นิยามกรรมการอิสระ 
     
บรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรกึษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้

แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของ

บรษิัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้

อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่

นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขำ้เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำร

ด ำเนินงำนของบรษิัท 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 1 
 

ชือ่-สกุล นำยเสถียร ภู่ประเสรฐิ 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร/  
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมกำร 

อาย ุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  
 กรรมกำร 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 

 
10,550,000 หุน้  (1.342%) 
1,000,000 หุน้  (0.127%) 
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด American Board สำขำ Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A 
American Board สำขำ Internal Medicine Christ’s Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A 
ปรญิญำตร ีแพทยศำสตรบ์ณัฑิต โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 142/2560 (IOD) 
หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 36/2558 (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 82/2549 (IOD)   
หลกัสตูร โครงกำรพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงู เคมบริดจ-์ธรรมศำสตร ์รุน่ท่ี 1 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน  (2 แห่ง) 2558 – ปัจจบุนั

2556 – ปัจจบุนั 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บรษัิท ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  

 บรษัิทหรอืกิจกำรอื่นๆ (1 แห่ง) 2538 – ปัจจบุนั กรรมกำร บรษัิท รไีล (ประเทศไทย) จ ำกดั   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนำคม 2561  (ประมำณ 2 ปี 2 เดือน 15 วนั) 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 7/7  ครัง้ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร 11/11  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวำระ  

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคณุสมบติัตำมนิยำมกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 2 
 

ชือ่-สกุล นำยประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ 

ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน*/ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร/ กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม  
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมกำร 
อาย ุ 71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมกำร 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 

 
9,950,000 หุน้   (1.265%) 
283,500 หุน้   (0.036%) 
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกำศนียบตัร สำขำศลัยศำสตรห์ลอดเลือด United Hospital and Medical  
Center of Newark of New Jersey, U.S.A. 
ประกำศนียบตัร สำขำศลัยศำสตร ์The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. 
Diplomate,  American Board of Surgery  
ปรญิญำตร ีสำขำแพทยศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัมหิดล 
ปรญิญำตร ีสำขำวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 145/2561 (IOD) 
ประสบการณท์ างานและการด ารง
ต าแหน่งในกจิการอื่น 

 

 บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี   
 บรษัิทหรอืกิจกำรอื่นๆ (4 แห่ง) 2558 – ปัจจบุนั

2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
หวัหนำ้แพทยศ์ลัยกรรม 
อำจำรยท่ี์ปรกึษำภำควิชำ
ศลัยศำสตร ์

โรงเรยีนครสิเตียนมโนรมยน์ำนำชำติ   
มลูนิธิครสิเตียนเพื่อกำรเรยีนรู ้
บรษัิท ซีพีที จ ำกดั 
บรษัิท โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนำคม 2561  (ประมำณ 2 ปี 2 เดือน 15 วนั) 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 6/7  ครัง้ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร 9/11  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวำระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคณุสมบติัตำมนิยำมกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 * ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำธุรกิจอยำ่งยั่งยืน  เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 3 
 

ชือ่-สกุล นำยอรรถพล สฤษฎิพนัธำวำทย ์
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมกำร 
อาย ุ 54 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมกำร 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ปรญิญำตร ีสำขำบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 142/2560 (IOD) 
ประสบการณท์ างานและการด ารง
ต าแหน่งในกจิการอื่น 

 

 บรษัิทจดทะเบียน  (1 แห่ง) 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 
ดำ้นสนบัสนนุองคก์ร 

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 บรษัิทหรอืกิจกำรอื่นๆ (9 แห่ง) 2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บรษัิท เอสซี แอสเสท ทร ีจ ำกดั 
บรษัิท เอสซี เอก็ซเ์พดิชั่น จ ำกดั 
บรษัิท บรดิจ ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษัิท เอสซี เอน็เอน็อำร ์1 จ ำกดั 
บรษัิท วี.แลนด ์พรอ็พเพอรตี์ ้จ ำกดั 
บรษัิท อพัคนัทรี ่แลนด ์จ ำกดั 
บรษัิท เอสซี เอเบิล จ ำกดั 
บรษัิท สโคป จ ำกดั 
บรษัิท สโคป ทำวเวอร ์จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนำคม 2561  (ประมำณ 2 ปี 2 เดือน 15 วนั) 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 7/7   ครัง้ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร 11/11  ครัง้ 
กำรประชมุกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   2/2  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวำระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคณุสมบติัตำมนิยำมกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนของบริษัท ซึ่ง
สอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 4 
 

ชือ่-สกุล นำวำอำกำศโทหญิง ศิรนิธรำ สิงหรำ ณ อยธุยำ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ 
อาย ุ 59 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมกำร 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 

 
100,000  หุน้ (0.013%) 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงวิทยำศำสตร ์กำรแพทยค์ลินิก สำขำรงัสีวิทยำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหิดล 
อนมุติับตัรอนสุำขำภำพวินิจฉยัระบบประสำท แพทยส์ภำ ประเทศไทย 
อนมุติับตัรอนสุำขำรงัสีรว่มรกัษำระบบประสำท แพทยส์ภำ ประเทศไทย 
Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
วฒิุบตัรแพทยผ์ูช้  ำนำญ รงัสีวิทยำทั่วไป แพทยส์ภำ ประเทศไทย 
ปรญิญำตร ีแพทยศำสตรบ์ณัฑิต คณะแพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 151/2561 (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 268/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี   
 บรษัิทหรอืกิจกำรอื่นๆ (3 แห่ง) 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 

ประสบการณท์ างานในอดตี 2558 – 2560 
 
2554 – 2556 

President 
 
ท่ีปรกึษำ 

World Federation of Therapeutic and Interventional 
Neuroradiology 
สมำคมรงัสีวิทยำหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษำไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนำคม 2561  (ประมำณ 2 ปี 2 เดือน 15 วนั) 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท            5/7  ครัง้ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ   4/4  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวำระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคุณสมบติัตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 
 

ชื่อ นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 
อายุ 47 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 6011 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ความสัมพันธกั์บบริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559  
และไดล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559 รวม 4 ปี 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2562     1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ)   1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

 
ชื่อ นายเตมิพงษ ์โอปนพนัธุ ์ 
อายุ 52 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4501 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ความสัมพันธกั์บบริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559  
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2562     1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ)   1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

 

ชื่อ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
อายุ 48 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5313 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ความสัมพันธกั์บบริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2561 
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2562     1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ)   1,900,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

 วุฒิการศึกษา: 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 การอบรม: 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 156/2555 (IOD) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 40/2555 (IOD) 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 5/2559 (IOD) 
หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2562 (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 

นายคณิต แพทยส์มาน 
อาย:ุ  58 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและการ 
พฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ทีอ่ยู:่ เลขท่ี 99 อาคารโรงพยาบาล
พระรามเกา้ ส านกัผูอ้  านวยการ ชัน้ 5    
ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ               
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

บรษัิทจดทะเบียน: 
2557 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 
บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

บรษัิทหรอืกิจการอ่ืน: 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

 
ที่ปรกึษา 
กรรมการ 

 
บรษัิท พีแอนดท์ี คอนซลัติง้ จ  ากดั 
บรษัิท ก๊ิฟส ์ฟอร ์เฮลท ์จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2563:  - ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ - 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท :  - ไมมี่ - 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  - ไมมี่ - 

 
 วุฒิการศึกษา: 

ปรญิญาเอก ดษุฎีบณัฑิต ดา้นการพฒันาองคก์ร  Saidi University, Philippines 
ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑิต สาขานิติศาสตร ์Temple University, Philadelphia, USA  
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 
 

 
นายพเิศษ จยีาศักดิ ์
อายุ:  55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน  / กรรมการ
ตรวจสอบ 

ทีอ่ยู:่ เลขท่ี 99 อาคารโรงพยาบาล
พระรามเกา้ ส านกัผูอ้  านวยการ ชัน้ 5 
ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ             
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

การอบรม: 
หลกัสตูร Personal data Protection act (PWC) 
หลกัสตูร Digital Transformation (IOD) 
หลกัสตูร Personal data Protection act (EY) 
หลกัสตูร Corporate Innovation Masterclass  
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 213/2558 (IOD) 
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 2/2558 (IOD) 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 1/2559 (IOD) 
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 11/2561 (IOD) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบันกับรหิารระดบัสงู 
(ปปร.) รุน่ที่ 20 สถาบนัพระปกเกลา้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
บรษัิทจดทะเบียน: 
2558 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทหรอืกิจการอ่ืน: 
2560 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

 
ที่ปรกึษากฎหมาย 
กรรมการ 

 
บรษัิท ลขิสิทธ์ิ ดนตร ี(ประเทศไทย) จ  ากดั 
บรษัิท อินเตอร ์ลอ บิส จ ากดั 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2563:  - ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ - 
 สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท :  - ไมมี่ - 
 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  - ไมมี่ - 
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ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม  
วิธีการนับคะแนนและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม  

 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ ผู้ถือหุน้/ผู้ร ับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 นาฬิกา ของวันอังคารท่ี 14 
กรกฎาคม 2563  เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมพระรามเกา้ แกรนด ์ฮอลล ์ชัน้ 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม) เลขท่ี 99 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8 

 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหก้บับุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้
โดยบริษัทไดจ้ัดใหมี้หนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. มาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมนี  ้โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. 
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิัท ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้

• แบบ ก. แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

วธีิการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งันี ้
(1) ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ (นอกจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้) ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย
บรษิัทขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได ้แตต่อ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 

(3) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 หากผูถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แลว้ บริษัทขอแนะน าใหใ้ช้หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายัง
ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน  (ส  านักผู้อ  านวยการ ชั้น 5) เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 เบอรโ์ทรศพัท ์0-2202-9999 ต่อ 39610 หรือ 39607 เพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความ
รว่มมือโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิัท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่
สามารถเขา้ประชุมได ้ใหถ้ือว่าผูถ้ือหุน้ยินยอมใหก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ 

(5) ใหก้รอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งและชดัเจน โดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ  
(6) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงหนงัสือเชิญประชมุซึง่พิมพ ์Barcode พรอ้มทัง้หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบ

ฉนัทะ ณ โต๊ะลงทะเบียน 
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เอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวันประชุม 

เน่ืองจากบริษัท จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันัน้ จึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านแสดง
หนงัสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ ์Barcode ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ย และเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจา้หนา้ท่ี ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเขา้
รว่มประชมุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยังไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตวัข้าราชการ 
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือ

ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. กรณีนิตบิคุคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนนิตบิคุคลของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้

(1) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนิตบิคุคล 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุมีอ  านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้

(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(4) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน  (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน(Custodian) 

(4) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

21 

 
3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ  
 ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. กรณีผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารท่ีจดัท า
เป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิตบิคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองส าเนาความถูกตอ้งของค าแปล 

 

 
การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

1. หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

3. ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ซึ่งใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (1) ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ก. และ (3) ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนตนไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียง
ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะไม่แจกบัตรลงคะแนนใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดมี้ค  าสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ และจะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะตัง้แต่เวลาท่ีผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งออกตามวาระ) 

ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้  าเครื่องหมายในช่อง   ไม่เห็นดว้ย หรือ       

  งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และใหย้กมือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด  าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนับ
คะแนนเสียงในวาระเหล่านีบ้ริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ขอใหท้  าเครื่องหมายในช่อง   
เหน็ดว้ย ในบตัรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

6. ส าหรบัวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ เพ่ือการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้แนะน าแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เจา้หนา้ท่ีจะ
เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ถือบตัรลงคะแนนทัง้ในกรณีเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้จะมีการลงคะแนนเลือกตัง้ผูท่ี้
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ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จะเก็บบตัรลงคะแนนของ     
ผูท่ี้ไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียงก่อน จากนัน้จงึจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้เหน็ดว้ย 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบ
ก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ทกุครัง้ 

8. มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2) กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดร้ะบุไวเ้ป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละ
วาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงเทา่ใด 

(3) หากคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(4) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

9. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชมุจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระ 

 
  



 สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

23 

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 แสดงแบบแจง้การประชุม ท่ีมี Barcode 
 แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบฉันทะ  
 แสดงบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 แสดงแบบแจง้การประชุม ท่ีมี Barcode 
 แสดงบตัรประจ าตวัผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีมีผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ใหก้รอกบตัรลงคะแนนและยกมือ 

 (ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

ประธานเปิดประชุม 
 (เวลา 15.00 นาฬิกา) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนจากผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรือ       
งดออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 

(ในวาระเลือกตัง้กรรมการจะเก็บบตัรลงคะแนน  
ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 

 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

ลงทะเบียนดว้ย 
ระบบ Barcode 

โต๊ะลงทะเบียน  
ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
(เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน  
ผู้รับมอบฉันทะ 

 (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.) 

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

กรณีมาดว้ยตนเอง กรณีรบัมอบฉนัทะ 

จดุตรวจสอบเอกสาร 
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ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ          
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มี การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ         
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไมน้่อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ    
องค์ประชมุ 
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ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึง่ (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนที่ส าคัญการ

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 โดยกรรมการ
ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย  7 
 

26 

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานที่ประชมุ
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

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

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทในอนั
ที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

3.  เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิได้รับเงิน
ปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามทีก่ าหนดไว้  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ  ผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 
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ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 45.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

4.  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไร
ขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนที่จะน 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 าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บริษัทที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม: โรงพยาบาลพระรามเก้า ตกึ  A (อาคารเดิม) กรุงเทพมหานคร
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

โรงพยาบาลพระรามเก้า ตกึ A (อาคารเดมิ)  
ณ หอ้งประชมุพระรามเกา้ แกรนด ์ฮอลล ์ชัน้ 5 
เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

การเดนิทาง 
รถโดยสารประจ าทางที่ผ่านถนนพระราม 9 :  สาย 137, 168, 171, 517, 537 และ 551 
รถไฟฟ้าใตด้ิน MRT : ณ สถานีเพชรบรุี และสถานีพระราม 9 
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มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) 

 

 ดว้ยความห่วงใยต่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (โควิด-19) บริษัทไดค้  านึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่าน ดงันัน้ เพ่ือลดโอกาสและป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค บริษัทจึงขอเรียนแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิในการเขา้ร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ตามหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมและขอความกรุณาจดัส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัลงนามแลว้ พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ มาท่ีฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน ส านกัผูอ้  านวยการ ชัน้ 5 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 

2. บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (Live Streaming, no rerun) บนเว็บไซต์
ของบริษัทท่ี www.praram9.com/AGM2020 หรือ สแกน QR Code ส าหรบัผูถื้อหุน้ตามรายช่ือท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ณ วนัท่ี 4 
มิถุนายน 2563 (Record Date) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจการประชุมของบริษัท แต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ โดย
ใชเ้ลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์(10 หลกั) ซึ่งปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุม ท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการยืนยนัตวัตนเขา้สู่ระบบเพ่ือรบัชม
การถ่ายทอดสด 

3. ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าเพือ่สอบถามข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับวาระการประชุม ไดท่ี้  
  (1) อีเมลของเลขานกุารบรษิัท ท่ี marisarat@praram9.com หรือ 
  (2)   ทางไปรษณียล์งทะเบียนถงึ  

    เลขานกุารบรษิัท  
 ส านกัผูอ้  านวยการ ชัน้ 5 บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 99แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิส่งค  าถามจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ตามรายช่ือท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 (Record 
Date) และขอใหแ้จง้ ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุน้ท่ีถือ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได ้และเบอรโ์ทรศพัท ์เพ่ือเป็นการยืนยนัสิทธิความเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 
โดยส่งค  าถาม ภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ตามหนงัสือท่ีบริษัทไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ี PR9-LA63-064 ฉบบัลง
วนัท่ี 24 เมษายน 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ส่งค  าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัท่ี 
24 เมษายน 2563 - 30 มิถนุายน 2563 

4. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือใหป้ฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัโรค
ตามท่ีราชการก าหนดเพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ดงันี ้

4.1 บริษัทจัดใหมี้การคัดกรองผู้เข้าประชุมก่อนการเข้าอาคารโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคมุโรค เพ่ือคดักรองโรคจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (โควดิ-19) ก่อนเขา้มาในสถานท่ีจดัประชมุ  

4.2 ในกรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิ
ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มูก หรือเป็นบุคคลผูท่ี้มีการเดินทาง ไปหรือกลบั หรือผ่านทางประเทศท่ีเป็นเขตติด
โรคติดต่ออนัตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อใกลช้ิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิเดินทางไปหรือกลบั หรือผ่านทางประเทศกลุ่ม
เส่ียงเป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนั และยงัไม่พน้ระยะเวลาดงักล่าว เฝ้าดอูาการท่ีบา้นและปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดย
บรษิัทขอสงวนสิทธิในการรอ้งขอใหบุ้คคลดงักล่าวงดเวน้การเขา้ร่วมการประชมุ และพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทน 

4.3 บรษิัทขอความร่วมมือผูท่ี้ผ่านการคดักรองตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ 

และควรพูดโดยใชร้ะดบัเสียงปกต ิไม่ควรตะโกนหรือเปิดหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ หากมีการไอหรือจาม ใหปิ้ดปากและจมกูใหส้นิท 
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   4.4   ผูร้่วมประชุมท่านอ่ืน หากสงัเกตมีผูใ้ดมีอาการไข ้จาม มีน า้มูก ผิดปกติ ควรแนะน าใหผู้มี้อาการ ติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
ณ จุดปฐมพยาบาล เพ่ือรบัการตรวจรกัษาตามขัน้ตอน และขอรบัหนา้กากอนามยัมาสวมใส่ และหลีกเล่ียงการอยู่ใกลช้ิดกบัผูมี้อาการป่วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป่้วยท่ีมีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจท่ีไม่ป้องกนัตนเอง 

4.5 บริษัทก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความ
เป็นจรงิเพ่ือคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (โควิด-19) ตามที่บริษัทจัดส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งให้

เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพ หรือขอ้มูลประวตัิการเดินทาง ถือว่าท่าน
กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัโิรตติดตอ่ พ.ศ. 2558  

4.6 บริษัทจดัสถานท่ีนั่งในหอ้งประชุม และพืน้ท่ีรอคิวในจุดต่างๆ โดยมีระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 
อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการรบัเชือ้หรือการแพร่กระจายโรค ซึ่งท าให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ 
ผู้รับมอบฉันทะได้จ านวน 50 ทีน่ั่ง ท้ังนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจ านวน ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เข้าประชุมแทน 

4.7 ดว้ยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม 

4.8 บรษิัทจะระบเุลขท่ีนั่งใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนแลว้ จึงขอให้น่ังตามหมายเลขที่ได้รับและไม่อนุญาต

ให้เคลื่อนย้ายหรือสลับเก้าอีท้ี่น่ังตามที่จัดไว้ เพ่ือประโยชนต์อ่การตดิตามกรณีภายหลงัพบว่ามีผูป่้วยหรือผูมี้อาการหลงัจากการประชุม 
4.9 การจัดการประชุมจะเกิดขึน้ในรูปแบบที่กระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย และในการสอบถามขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนใส่กระดาษและส่งที่
จุดลงทะเบียนหรือในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพือ่ลดการสัมผัสจากการพูดคุย  

4.10 บรษิัทงดแจกอาหาร เคร่ืองดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลด
การสมัผสัและการตดิเชือ้จากอาหาร 

4.11 บริษัทมีบริการรถตู้รับ/ส่ง จากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรีมาที่บริษัท และจากบริษัทกลับไปที่รถไฟฟ้า
ใต้ดนิ สถานีเพชรบุรี 
 

 ดว้ยความหว่งใยและค านงึถึงความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่าน บริษัทไดว้างมาตรการการท าความสะอาดดว้ยน า้ยาฆ่า
เชือ้โรคตามมาตรฐานทางการแพทย ์ในบริเวณสถานท่ีจดัประชุมก่อนเริ่มท าการประชุม รวมทัง้ตามจุดสมัผสัต่างๆ เช่น  ราวบนัไดเล่ือน ปุ่ ม
ลิฟทด์า้นนอกดา้นใน เกา้อีน้ั่ง และราวระเบียง เพ่ือใหแ้น่ใจว่ามีการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด ดงันัน้ บริษัทจึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะรว่มกนัปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนัการควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (โควดิ-19)  

 
 ท้ังนี ้หากสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ใช้หรือประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ก่อนวันประชุมได้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซดข์องบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ ์แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะยังคงใช้มาตรการและแนวปฏิบัติเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยบริษัทต้องขอ
อภัยในความไม่สะดวกทีอ่าจเกิดขึน้มา ณ โอกาสนี ้
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แบบสอบถามเพ่ือคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาํหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE FOR PARTICIPANTS OF AGM 2020 

 
ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

      
    

   ผู้ถอืหุ้น       
        Shareholder 

   ผู้รับมอบฉันทะ 
       Proxy 

เบอร์ตดิต่อ / 
Contract Number                                      

 
คาํถามคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) / Screening questions for COVID-19 ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

1. ในช่วงเวลา 14 วนัท่ีผ่านมามีประวติัข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนีห้รือไม ่   
 Within the past 14 days, do you have any of the followings?     

  

• ทา่นมีประวติัเดินทางไปยงั หรือมาจาก หรืออยูอ่าศยัในพืน้ท่ีซึง่มีผู้ ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 You travelled from or lived in any country that has continuous spreading of COVID-19 

  

• ทา่นประกอบอาชีพกลุม่เสี่ยง หรือไม ่
Your occupation is considered one of the risk occupations  

  

• ไปในสถานที่ชมุนมุชน หรือสถานทีท่ี่มีการรวมกลุม่คน เช่น ตลาดนดั ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ
ขนสง่สาธารณะ    

 You have been to public places or crowded area such as flea markets, department stores, hospital or 
public transportation. 

  

• สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (มีผล COVID-19 เป็นบวก) 
 You contacted a patient who has a positive Covid-19 test result. 

  

2. มีประวติัไข้ หรือ มีไข้ ตัง้แต ่ 37.5 °C  / Have you had fever ≥ 37.5 °C   

3. คณุมีอาการ ดงัตอ่ไปนี ้ใช่หรือไม ่(ข้อใดข้อหนึง่) / Do you have any of these symptoms?   

• ไอ / Cough   

• เจ็บคอ / Sore throat   

• มีนํา้มกู / Runny nose   

• ไมไ่ด้กลิ่น / Anosmia   

• หายใจเร็ว หรือ หายใจเหน่ือย  หรือ หายใจลําบาก หรือผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ /  
 Difficult or short breathing or currently having pneumonia. 

  

 
 การปกปิดข้อมลูจะมีผลกระทบทําให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ป่วยและสว่นรวม และมีความผิดทางกฏหมาย ตาม พรบ.โรคติดตอ่ พ.ศ.2558   

Covering up the information may result in damages to the patients and the public, and would be illegal according to Communicable Disease 
Act B.E.2558 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นท่ีข้าพเจ้าให้กบั บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน) เป็นความจริงทกุประการ   
 I hereby certify that the above information given to the Praram9 Hospital Public Company Limited is true and correct in all respects. 

 
    
       
 ลงช่ือ/signature      
                       (                    ) 
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วิธีการใช้รหสัควิอารโ์คด้ (QR Code) ดาวนโ์หลดเอกสาร 

 

 ผูถื้อหุน้สามารถใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ดาวนโ์หลดเอกสาร หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชมุ และรายงานประจ าปี 2562 ได ้ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

 การใช้งานระบบ IOS (IOS 11 ขึน้ไป) 
 

1) เปิดแอปพลิเคชนักลอ้งถ่ายรูป (Camera) บนมือถือ 

2) สแกน (Scan) ใหห้ลงักลอ้งส่องไปท่ี ควิอารโ์คด้ (QR Code) 

3) หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือเขา้ดเูอกสาร 

นอกจากนี ้ยงัสามารถใชแ้อปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ในการสแกน (Scan) คิวอารโ์คด้ (QR Code) ได ้เช่น QR Reader, Facebook 
หรือ LINE เป็นตน้ 

 
 

 การใช้งานระบบ Android 
 

 

1) เปิดแอปพลิเคชนัไลน ์(LINE) บนมือถือ  

2) เลือก ค  าวา่ “หนา้หลกั” (Home) 

3) เลือก ค  าวา่ “เพิ่มเพ่ือน” (Add Friends) 

4) เลือก ค าวา่ “ควิอารโ์คด้” (QR Code) 

5) สแกน (Scan) ใหห้ลงักลอ้งส่องไปท่ี ควิอารโ์คด้ (QR Code) เพ่ือเขา้ดเูอกสาร 

นอกจากนี ้สามารถใชแ้อปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ในการสแกน (Scan) ควิอารโ์คด้ (QR Code) ได ้เช่น QR Reader, Facebook เป็นตน้ 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             
             
              

             
        




