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ท่ี PR9-LA 64-031 
 

 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
  (e-Shareholder Meeting) เพียงรูปแบบเดียว 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลา 
  บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (QR Code)  
2. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 
4.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนและตายตวั)  

 และแบบ ค. 
5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting) / เอกสารส าหรบั
ยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียน / วธีิการเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนน 

8. คูมื่อการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส ์ส  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ (e-Shareholder Meeting)  

9. แบบฟอรม์ลงทะเบียน ส าหรบัผูแ้ทนนิตบิคุคล ผูจ้ดัการมรดก และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษข์องผูถื้อหุน้ 
10. ช่องทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการมีมติใหเ้รียกประชุมสามญั     
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรที์ ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส ์          
(“e-Shareholder Meeting”) เพยีงรูปแบบเดยีว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑที์่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตช่ื้อหอ้ง
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกสว์่า “การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 โรงพยาบาลพระรามเกา้” เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  ้
 

วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
 บริษัทจัดท ารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจ าปี 2563 (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1  
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 ความเห็นคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 

 การลงมต ิ  
 วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 (QR Code) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 ข้อมูลส าคัญของงบการเงินประจ าปี 2563 

  (หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 

รวมสินทรพัย ์ 4,797.01 4,716.59    
รวมหนีส้ิน 681.81 677.64 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,115.20 4,038.95 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,797.01 4,716.59    
รวมรายได ้ 2,632.90 2,876.35 
รวมคา่ใชจ้่าย 2,408.09 2,542.09 
รายไดท้างการเงิน 5.94 13.37 
ตน้ทนุทางการเงิน (0.47) - 
ก าไรส าหรบัปี 202.05 284.46 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.26 (บาท) 0.36 (บาท) 

  
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้ โดยคณะกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นไวใ้น “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ 
“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นีแ้ลว้ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1  

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563  
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลทกุประเภท 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ และตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้
เป็นส าคญั 
 

จากผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 202,054,814 บาท 
คณะกรรมการจงึมีความประสงคแ์ละเหน็สมควรท่ีจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทส าหรบัผลประกอบการ
ปี 2563 ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 86,493,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.81 ของก าไรตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

 

โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date)       
ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

  
 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562  
 

1.  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 202,054,814 บาท 284,457,248.91 บาท 
 หกัส ารองตามกฎหมาย 
ก าไรสทุธิเพ่ือจดัสรรเงินปันผล 

- 
202,054,814 บาท 

12,138,720.30 บาท 
272,318,528.61 บาท 

2.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
   จ่ายเป็นเงินสดตอ่หุน้ 

0.11 บาท 
0.11 บาท 

0.14 บาท 
                     0.14 บาท 

3.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล  รอ้ยละ 42.81  รอ้ยละ 40.42 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 86,493,000 บาท 110,082,000 บาท 

 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน

ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 86,493,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.81 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีบรษิัทก าหนดไว ้โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิผูถื้อ
หุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ทัง้นี ้การใหส้ิทธิ
ดงักล่าวของบรษิัทยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 ปัจจุบนับริษัทมีเงินทนุส ารองสะสมตามกฎหมาย รวมจ านวน 80,000,000 บาท ครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้ 
จงึไม่ตอ้งจดัสรรทนุส ารองเพิ่มเตมิอีก 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า “ในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3  
 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต  าแหน่งอีกได ้ 
 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
 

(1)   นายบรรณพจน ์ ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการบรษิัท 
(2)   นายวรุิฬห ์ มาวิจกัขณ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
(3)   นางวลิาสินี        พทุธิการนัต ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(4)   นายพิเศษ  จียาศกัดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

นอกจากนีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได ้ในระหว่างวนัท่ี      
1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่
อย่างใด 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถว้น และ
กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ในระดบั “ดีมาก” มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของ
บรษิัทแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ดงักล่าว กลับเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง 

 

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

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียเท่านัน้) ไดผ้่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 

ระมดัระวงัแลว้ มีความเหน็ว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าว ถือเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิเลือกตัง้ใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน คือ   
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(1) นายบรรณพจน ์ดามาพงศ ์(2) นายวิรุฬห ์มาวิจกัขณ ์(3) นางวิลาสินี พุทธิการนัต ์และ (4) นายพิเศษ จียาศกัดิ์ กลบัเขา้
ด  ารงต  าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอเลือกตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว   
ไดผ้่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมดัระวงั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้ 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การ

ลงมตใินวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบุคคล  
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
ความรบัผิดชอบ ความทุ่มเท และคณุค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ โดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2564 ดงันั้น
คณะกรรมการจงึไดมี้มตเิหน็ชอบใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 เป็น
วงเงินรวม 3,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุม และโบนัส (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน) (1)           
ซึง่เทา่กบัปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ 

 

รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
วงเงนิทีอ่นุมัติ จ่ายจริง 

คณะกรรมการบรษิัท 3,200,000 3,200,000 2,264,000 
 

 

2. หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 มีดังนี้ 

 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม(2) โบนัส 

ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

คณะกรรมการบรษิัท 
 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

 
 
จ านวนท่ีเหลือ
จากการจ่ายค่า
เบีย้ประชมุ และ
กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้รหิารไม่ไดร้บั
โบนสัส าหรบั
กรรมการบรษิัท 

ไม่มี 
ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 
ไม่มี 

คณะกรรมการบรหิาร (3) ประธาน 12,000 12,000 ไม่มี 
 กรรมการ 10,000 10,000 ไม่มี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธาน 

กรรมการ 
30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 
ไม่มี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน  

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 
ไม่มี 

 

หมายเหตุ: (1)  กรรมการไดร้บัสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22  
  (2)  ค่าเบีย้ประชมุก าหนดตามต าแหน่งและขอบเขตความรบัผิดชอบ  

 (3)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไมไ่ดร้บัค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร  

(หน่วย: บาท) 

(หน่วย: บาท) 
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ทั้งนี ้ ภายหลังจากท่ีมีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ หากมีจ านวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบรษิัทขออนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีอ านาจพิจารณาจดัสรรเป็นโบนสั ส าหรบักรรมการบรษิัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ตามความเหมาะสม โดยใหอ้ยู่ภายในวงเงินรวม 3,200,000 บาท ตามท่ีไดข้ออนมุตัิต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 อีกทัง้ขอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ ภายหลงัจากท่ีไดร้บั
อนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป จนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมตเิป็นอย่างอ่ืน 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2564 ตามวงเงิน
และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ ทัง้นี ้การก าหนด
คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการดงักล่าวไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 

 การลงมต ิ  
 มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 และเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกัสอบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์และเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท ประจ าปี 2564 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 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ส  าหรบับริษัทเป็นจ านวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) ซึ่งมีขอ้มูล
การเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563  เปลี่ยนแปลง
(ลดลง) 

ร้อยละ 

คา่สอบบญัชี 1,800,000 1,900,000 100,000 5.26 
คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี - - 

 

 

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

 

 (หน่วย: บาท) 
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ทัง้นี ้การปฏิบตัหินา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหนา้ท่ีเกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ รวมทัง้การ
เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 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 
2564 โดยใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั และอนมุตัิใหก้  าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ส  าหรบับริษัทเป็น
จ านวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ขอใหท่ี้ประชุมผู้
ถือหุน้อนุมตัิใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของ
ส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 
 

การลงมต ิ  
มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)       
                    

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอ่ืนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมไดใ้น
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แตป่รากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชมุล่วงหนา้  

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (Record 
Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  

 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 
นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting) โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชมุในรูปแบบดงักล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และ 8 หรือหากมีขอ้สงสยัประการใดสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ตามช่องทาง
การตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัประชมุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 10  

 

เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะน าให้ท่านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ คือ นายคณิต แพทย์สมาน หรือ        
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ โดยขอ้มูลและประวตัิกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบั
มอบฉนัทะปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน  
โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 39607 และ 39610 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

 

 (นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสรฐิ) 
กรรมการผูอ้  านวยการ 

 

โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษิัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 


