
     

หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้ือหุน้  
ประจ าปี 2565 
 
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 



สารบัญ 
                                                                                                     

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565    หน้า 1 – 8  

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

 สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
ปี 2564 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิัท 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ประกอบวาระท่ี 2 และ 3) QR Code 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือ    
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(ประกอบวาระท่ี 5) หนา้ 9 - 15  

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท       
ประจ าปี 2565 
 

(ประกอบวาระท่ี 7) หนา้ 16 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชดัเจนและตายตวั) และแบบ ค. (เฉพาะผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย) 

ตามแนบ 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หนา้ 17 - 18 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 

ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
ขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting) / เอกสารส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียน / วธีิการเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนน
และวธีิการนบัคะแนน 

หนา้ 19 - 22  
หนา้ 23 - 29  

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 

คูมื่อการใชง้านระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 
แบบฟอรม์ลงทะเบียน ส าหรบัผูแ้ทนนิตบิุคคล ผูจ้ดัการมรดก และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษข์องผูถื้อหุน้ 

หนา้ 30 - 45  
หนา้ 46 

 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10 ช่องทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ หนา้ 47 
 
 
 
 

 

1. บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ที่เว็บไซตข์องบรษัิท  www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์

2. บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทนุสัมพนัธ ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
แสดงความคิดเห็น และ/หรอืแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชมุตัง้แต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที่ 7 มิถนุายน 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาแลว้ ปรากฎว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรอืขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชมุ พรอ้มแจง้ดว้ยว่าในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรบัรองรายงาน
การประชุมเป็นวาระการประชุม ดังนัน้ ในการประชุมครัง้นีจ้ึงไม่มีวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 
เมษายน 2564 

 

 

3. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 หรือส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หรือแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบตัิงาน โทรศพัท ์02 202 9999 ต่อ 39607, 39608 และ 39610 หรอืที่ E-mail: Legal@praram9.com 

QR Code 
หนงัสือเชิญประชมุ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม 
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ท่ี PR9-LA65-023 
 

          วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีว 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย       
1. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (ต่อไปนีเ้รียกว่า “แบบ 56-1 One Report”) ปี 2564 พรอ้มงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564     
(QR Code) 

2. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 
4. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข.  (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนและตายตวั) 

และแบบ ค. (เฉพาะผูถื้อหุน้ตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย) 
5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบ DAP e-Shareholder Meeting / เอกสาร

ส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียน / วธีิการเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และวธีิการนบัคะแนน 

8. คูมื่อการใชง้านระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) (ส  าหรบัผูถื้อหุน้) 
9. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูแ้ทนนิตบิคุคล ผูจ้ดัการมรดก และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษข์องผูถื้อหุน้ 
10. ช่องทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถ้ ือหุน้ประจ าปี  2565 ในวันศุกรท์ี ่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(“e-AGM”) เพยีงรูปแบบเดยีว โดยเป็นการบรกิารจาก บรษิัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตช่ื้อหอ้ง
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกสว์่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า” เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  ้
 
วาระที ่ 1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 
วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
บริษัทจดัท ารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1  



 

2 
 

  ความเหน็คณะกรรมการ  

  คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 
  การลงมต ิ  
  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทไดจ้ดัท  างบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ตามท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 (QR Code) โดยงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

 

  ข้อมูลส าคัญของงบการเงินประจ าปี 2564 
   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสินทรพัย ์ 5,136.94 4,797.01 
รวมหนีส้ิน 859.06 681.81 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,277.88 4,115.20 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,136.94 4,797.01 
รวมรายได ้ 3,025.97 2,632.90 

รวมคา่ใชจ้่าย 2,729.44 2,408.09 
รายไดท้างการเงิน 4.21 5.94 
ตน้ทนุทางการเงิน (0.48) (0.47) 

ก าไรส าหรบัปี 249.17 202.05 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.32 (บาท) 0.26 (บาท) 

  
  ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี       
รับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแลว้ โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นไวใ้น “รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ   
56-1 One Report ประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 1  
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การลงมต ิ  
มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล       
ทกุประเภทตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ และตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร การจ่าย 
เงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตั ิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้  คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล      
โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 

จากผลการด าเนินงานในปี 2564 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 249,168,996
บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงคแ์ละเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทส าหรบั
ผลประกอบการปี 2564 ในอตัรา 0.14 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
44.18 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
 

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายช่ือ ท่ีปรากฏช่ือ ณ วันท่ีก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น         
(Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรือวนัท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัสิทธิเงินปันผลใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
 
ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล 

   (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

 
1.  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 249,168,996 202,054,814  

     หกัส ารองตามกฎหมาย 
     ก าไรสทุธิเพ่ือจดัสรรเงินปันผล 

- 
249,168,996 

- 
202,054,814 

2.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
    จ่ายเป็นเงินสดตอ่หุน้ 

0.14  
0.14 

0.11 
0.11 

3.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล  รอ้ยละ 44.18 รอ้ยละ 42.81 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 86,493,000  

 
  ความเหน็คณะกรรมการ   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท   
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 44.18 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ     
ซึง่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบรษิัทก าหนดไว ้โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามท่ี
ปรากฏช่ือ ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้การใหส้ิทธิดงักล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมัติ
จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ปัจจุบนับริษัทมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 80,000,000 บาท ซึ่งครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ 
ดงันัน้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิอีก 
 
การลงมต ิ  

  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17.ก าหนดวา่       
 

“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3  
 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต  าแหน่งอีกได ้ 
 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน         
3 ทา่น ดงันี ้
 

1) นายเสถียร  ภู่ประเสรฐิ  รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้  านวยการ 
2) นายประเสรฐิ  ไตรรตันว์รกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ 

การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
3) นายคณิต  แพทยส์มาน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูล 

กิจการและการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

นอกจากนีบ้รษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไดใ้นระหว่าง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ย่างใด 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง      
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แล้ว เห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน      
มีคุณสมบตัิครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีผลการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ในระดบั “ดีมาก” มีผลงาน มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในระยะสัน้และระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ท่ี
กรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว  
เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเตมิ) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให ้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักล่าว กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
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รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท  างาน สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอ่ืนของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือ 
กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 

 
ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียเท่านั้น) ไดผ้่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง     
อย่างรอบคอบระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ถือเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม  
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติเลือกตัง้ใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออก  
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น คือ (1) นายเสถียร ภู่ประเสริฐ (2) นายประเสริฐ ไตรรตันว์รกุล และ (3) นายคณิต 
แพทยส์มาน กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอเลือกตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ 
 
การลงมต ิ  
มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้นี ้การลงมตใินวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบคุคล  
 

วาระที ่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เน่ืองจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ    
โดยเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2565 ดงันัน้ คณะกรรมการจึงไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 เป็นวงเงินรวม 3,200,000 บาท ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุม
และโบนสั (โดยไม่มีคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น)(1) ซึง่เทา่กบัปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 
1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ 

 

         (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 

ร้อยละ 
วงเงนิที่
อนุมัติ 

จ่ายจริง 
ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวม 

คณะกรรมการบรษิัท 3,200,000 3,200,000 2,444,000 756,000 3,200,000 - 
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2. หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 มีดังนี ้
 

      (หน่วย : บาท) 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม(2) โบนัส เพิม่ขึน้ / 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิัท 
 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000  

จ านวนท่ีเหลือ
จากการจ่ายค่า
เบีย้ประชมุ และ
กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้รหิารไม่ไดร้บั
โบนสัส าหรบั
กรรมการบรษิัท 

 

จ านวนท่ีเหลือ
จากการจ่ายค่า
เบีย้ประชมุ และ
กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้รหิารไม่ไดร้บั
โบนสัส าหรบั
กรรมการบรษิัท 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 

คณะกรรมการบรหิาร (3) ประธาน 12,000 12,000 - 
 กรรมการ 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
และการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน  

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 

 

หมายเหต:ุ (1)  กรรมการไดร้บัสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22  
 (2)  ค่าเบีย้ประชมุก าหนดตามต าแหน่งและขอบเขตความรบัผิดชอบ  
 (3)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไมไ่ดร้บัค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร  

 
ทัง้นี ้ ภายหลังจากท่ีมีการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565          
ตามรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ หากมีจ านวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนมุตัิการมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสส าหรบักรรมการบริษัท (ซึ่งไม่
รวมกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร), กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยใหอ้ยู่ภายใน
วงเงินรวม 3,200,000 บาท ตามที่ไดข้ออนมุตัติอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 อีกทัง้ขอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ
ใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดงักล่าวขา้งตน้ ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ตอ่ไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมตเิป็นอย่างอ่ืน 

 
  ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2565   
ตามวงเงินและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ 
ทัง้นี ้การก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการดงักล่าวไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแลว้ 
 
การลงมต ิ  
มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 
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วาระที ่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 
  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 และเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกัสอบบญัชีท่ี
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 จ  านวน 3 ราย ไดแ้ก ่

1. นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  5313 หรือ 

2. นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  4501 หรือ   

3. นางสาวโกสมุภ ์ ชะเอม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  6011   
 

ทัง้นี ้ ก  าหนดใหผู้้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างตน้ เป็นผู้ท  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ           
งบการเงินของบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส  าหรบับริษัทเป็นจ านวน 1,800,000 บาท (ไม่รวม
คา่ใชจ้่าย) ซึง่มีขอ้มลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีกบัปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
 

(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 เปลี่ยนแปลง

เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 
ร้อยละ 

คา่สอบบญัชี 1,800,000 1,800,000 - - 

คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี - - 
 

 

โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัท            
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ประวตัเิบือ้งตน้และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  

 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหนา้ท่ีเกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 
รวมทัง้การเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 ดงักล่าวไดผ้่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นว่ามีผลการปฏิบตัิงานอยู่ระดบัท่ีน่าพอใจ และค่าสอบบญัชีท่ี
น าเสนอมีความเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์
 
ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแต่งตัง้ (1) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 5313 หรือ (2) นายเตมิพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ (3) นางสาวโกสุมภ ์
ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6011 แหง่บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 
2565 โดยใหแ้ต่ละคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั และอนมุัติใหก้  าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส  าหรบั
บริษัทเป็นจ านวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี
ไดข้อใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัใิหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหบ้รษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 
 
การลงมต ิ  

  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 

8 
 

วาระที ่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)       
                    

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอ่ืนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถเสนอวาระการ
ประชุมไดใ้นระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการ
ประชมุล่วงหนา้  
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) 
ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 (จะขึน้เครื่องหมาย XM หรือวนัท่ีไม่ไดร้บัสิทธิเขา้ประชมุในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565) 

 

บรษิัทจงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 

นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดการเขา้
รว่มประชมุในรูปแบบดงักล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และ 8 หรือหากมีขอ้สงสยัประการใดสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม     
ตามช่องทางการตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัประชมุปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 10  
 

เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายพิเศษ จียาศักดิ์ หรือ        
ศาสตราจารย ์นท.หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะโดยไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการ 
ทา่นอ่ืนๆ ในทกุวาระ ซึง่ขอ้มลูและประวตักิรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 

 

พรอ้มนี ้ส  าหรบัค  าถามท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดส้อบถามมาล่วงหนา้ก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมค าถามและ
ตอบในท่ีประชุมเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม ส าหรับค าถามอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชีแ้จงไวแ้นบทา้ย
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเว็บไซตข์อง
บรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์ภายใน 14 วนั นบัแตป่ระชมุเสรจ็สิน้ 

 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                  (นายเสถียร ภู่ประเสรฐิ) 

    กรรมการผูอ้  านวยการ 
                                                          โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตังิาน  
โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 39605 และ 39607 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 

      (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

บรษิัทก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท       

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือ       

ผูมี้อ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้   

ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของบรษิัท 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1 

ช่ือ-สกุล นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้  านวยการ / 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
10,550,000 หุน้  (1.342%) 

1,000,000 หุน้  (0.127%)  
ไมมี่ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A 
American Board สาขา Internal Medicine Christ’s Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A 
ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 

การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 142/2560 
หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 36/2558 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 82/2549 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน (2 แหง่)  2558 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ          บรษัิท ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ              บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (1 แหง่) 2538 – ปัจจบุนั      กรรมการ                      บรษัิท รไีล (ประเทศไทย) จ  ากดั   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท      7/7 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     12/12  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสรา้งการบริหารงาน
หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการด าเนินงานและแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ  
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่  

2. ดแูลบริหาร ด  าเนินงานและปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ  ใหเ้ป็นไปตาม
วิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยทุธ ์
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ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีภายใตก้รอบกฎหมายที่เก่ียว 
ขอ้งและขอบเขตอ านาจซึง่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  

3. ก าหนดและใหน้ านโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน  
มาปรับใช ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม  และยังใหส้ื่อสาร
นโยบายดงักลา่วทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตาม  

4. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2 

ช่ือ-สกุล นายประเสริฐ  ไตรรัตนว์รกุล 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
และการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน / รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 73 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตรห์ลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of        
New Jersey, U.S.A. 
ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตร ์The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. 
Diplomate, American Board of Surgery  
ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 145/2561 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน  ไมมี่ 
 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (2 แหง่) 2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ                              บรษัิท ซีพีที จ  ากดั 

2535 – ปัจจบุนั      อาจารยท์ี่ปรกึษาภาควิชา      โรงพยาบาลรามาธิบด ี

                             ศลัยศาสตร ์

ประสบการณท์ างานในอดีต 2558 – 2563         กรรมการ                              โรงเรยีนครสิเตียนมโนรมยน์านาชาติ   

2557 – 2563         กรรมการ                              มลูนิธิครสิเตียนเพ่ือการเรยีนรู ้

2547 – 2563         หวัหนา้แพทยศ์ลัยกรรม         บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท      7/7   ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     12/12  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน     3/3 ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 
 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสรา้งการบริหารงาน
หลกัในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และติดตามการด าเนินงานและแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอบเขต
อ านาจหนา้ที่  

2. ทบทวน และใหค้วามเห็นดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองคก์ร การด าเนินงานดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3 

ช่ือ-สกุล นายคณิต  แพทยส์มาน 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไมมี่  
ไมมี่  
ไมมี่ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 156/2555 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 40/2555 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 5/2559  
หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2562         
หลกัสตูร Board War Room Series (O-War Room) รุน่ที่ 5/2563 
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 24/2564 
หลกัสตูร Director Briefing (O-DB) รุน่ที่ 1/2564 และ รุน่ที่ 14/2564 
หลกัสตูร National Director Conference (NDC) รุน่ที่ 1/2564 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน (1 แหง่) 2557 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /                  บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
                             กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
                             กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (2 แหง่) 2559 – ปัจจบุนั     ที่ปรกึษา                                                           บรษัิท พีแอนดท์ี คอนซลัติง้ จ  ากดั 
2564 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /     บรษัิท ออโรรา่ ดีไซน ์จ ากดั 

                            กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประสบการณท์ างานในอดีต 2556 – 2557         กรรมการ                           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

2555 – 2557         กรรมการ                           การเคหะแหง่ชาติ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท            7/7  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      4/4  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน      3/3  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 

ไมมี่ 
 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 

      (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีรายงานทางการเงินที่ถกูตอ้งตามตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ก ากับดูแลดา้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย และกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

2. ประเมินและสอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ก ากับดแูลงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
แนวทางและมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่  
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได  ้รวมทัง้สอบทาน
การบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใตก้ารใส่ใจเรื่องสิ่งแวดลอ้ม  สังคมและ   
ธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

ชื่อ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
อายุ 50 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5313 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ความสัมพันธ ์และ/หรือส่วนได้เสีย   
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2561 
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2564   1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ)  1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

  
ชื่อ นายเตมิพงษ ์โอปนพนัธุ ์ 
อายุ 54 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4501 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ความสัมพันธ ์และ/หรือส่วนได้เสีย   
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559  
แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2564   1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ)  1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

  
ชื่อ นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 
อายุ 49 ปี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 6011 
ส านักงานสอบบัญชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ความสัมพันธ ์และ/หรือส่วนได้เสีย   
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559  
และไดล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2559 รวม 6 ปี 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบรษิัทย่อย 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ปี 2564   1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ)  1,800,000 บาท   โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
  เขียนที่        
 Written at 
       

 วนัที่        เดือน                พ.ศ.     
 Date       Month          Year 
 
 
 
 
1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ          
          I/We        nationality                                   
 อยูบ่า้นเลขที ่                                    
 Address                

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม       หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง    ดงันี ้ 
           Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to                    votes     as follows: 

□   หุน้สามญั                       หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง  
    ordinary share                                      shares  and have the right to vote equal to    votes 

□  หุน้บรุมิสทิธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share      shares   and have the right to vote equal to     votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby appoint  

 (1) ช่ือ      อาย ุ            ปี   อยู่บา้นเลขที่      
      Name age          years, Residing at 
   ถนน            ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต        
   Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                          
   จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบัรบั OTP)*_________________ 
  Province      Bangkok Postal Code                    Mobile Phone Number 
   
  อีเมล*์__________________________________________________หรอื 
  Email       or 

 (2) ช่ือ             นายพิเศษ จียาศกัดิ์ อาย ุ   57      ปี  อยู่บา้นเลขที่   99 โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม)  
      Name         Mr. Piset Chiyasak                    age    57   years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน                   พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ  อ าเภอ/เขต                  หว้ยขวาง  
   Road                  Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์       10310    หรอื 
  Province      Bangkok               Postal Code        10310      or 

 (3)  ช่ือ       ศ.น.ท.หญิง ศิรนิธรา สิงหรา ณ อยธุยา       อาย ุ  61    ปี อยู่บา้นเลขที่   99 โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม)             
Name Prof. Wg.Cdr.Sirintara Singhara Na Ayudhaya age 61 years, Residing at  99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  

   ถนน               พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ อ าเภอ/เขต หว้ยขวาง  
   Road              Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang           
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์       10310 หรอื 
  Province      Bangkok  Postal Code        10310 or 

 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 / Details of Independent 
Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2022)  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     
ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ช่ือห้องประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสว่์า “การประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีเหตสุดุวิสยัที่ท  า
ใหก้รรมการอิสระซึง่ลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนตามรายชื่อข้างตน้ท า
หนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้
 
 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Baht) 
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 Anyone of these persons as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under 
services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM Meeting 
will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2022-Praram 9 Hospital”, 
or such other date, time, place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed 
independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent 
director in the above list, to act as my Proxy instead. 
 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/ Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (    )  

   
ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 (    )  
   

ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (                  ) 

                   
 

   

  ลงช่ือ/ Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (    ) 

                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes 
to different proxies to vote separately. 
 
 
 
 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  4 
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 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

 
  เขียนที ่       

 Written at 
       

 วนัที่         เดือน                พ.ศ.    
 Date        Month         Year 
 
 
1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ          
          I/We        nationality                                   
 อยูบ่า้นเลขที ่                                    
 Address                

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม       หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง    ดงันี ้ 
           Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to     votes     as follows: 

□   หุน้สามญั                       หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง  
    ordinary share                                      shares  and have the right to vote equal to    votes 

□  หุน้บรุมิสทิธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share      shares   and have the right to vote equal to    votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby appoint  

(1) ช่ือ      อาย ุ            ปี   อยู่บา้นเลขที่      
      Name age          years, Residing at 
   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
   Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                          
   จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบัรบั OTP)*________________ 
  Province  Postal Code          Mobile Phone number 
   

  อีเมล*์__________________________________________________หรอื 
  Email       or 

 (2) ช่ือ             นายพิเศษ จียาศกัดิ์ อาย ุ    57      ปี  อยู่บา้นเลขที่   99  โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม)  
      Name         Mr. Piset Chiyasak                    age    57   years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน             พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ  อ าเภอ/เขต                  หว้ยขวาง  
   Road            Rama 9                       Tambol/Khwaeng        Bangkapi                       Amphur/Khet             Huai Khwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์       10310    หรอื 
  Province      Bangkok               Postal Code        10310      or 

 (3)  ช่ือ       ศ.น.ท.หญิง ศิรนิธรา สิงหรา ณ อยธุยา      อาย ุ   61     ปี อยู่บา้นเลขที่     99 โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม)                           
Name Prof. Wg.Cdr. Sirintara Singhara Na Ayudhaya age 61 years, Residing at  99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  

   ถนน               พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ อ าเภอ/เขต หว้ยขวาง  
   Road              Rama 9                   Tambol/Khwaeng       Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang           
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์       10310 หรอื 
  Province      Bangkok  Postal Code        10310 or 

  (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 / Details of 
Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2022)  

  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย             
ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ช่ือห้องประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสว่์า “การประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีเหตสุดุวิสยัที่ท  า
ใหก้รรมการอิสระซึง่ลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนตามรายชื่อขา้งตน้ท า
หนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้

 Anyone of these persons as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under 
services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM will be 
preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2022-Praram 9 Hospital”, or 
such other date, time place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed independent 
director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the 
above list, to act as my Proxy instead. 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Baht) 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters informed by the Chairman 

 ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2021 

  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of profit and loss statement of the 
Company for the fiscal year ended 31 December 2021 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 
Agenda No. 4 To consider and approve the 2021 annual dividend payment 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the re-election of directors to replace those who retired by rotation 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ชุด 
    Election of the proposed directors at once 
  เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 

Abstain 
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     การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Election of each director: 

(1)  นายเสถียร ภูป่ระเสรฐิ 
    Mr. Satian Pooprasert 
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

(2)  นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ  
 Mr. Prasert Trairatvorakul 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

(3)  นายคณิต แพทยส์มาน 
Mr. Kanit Patsaman 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 To consider other business (if any) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/ Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (    )  

   
ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 (    )  
   

ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (                    ) 

                   
 

   

ลงช่ือ/ Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (    ) 
                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes 
to different proxies to vote separately. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.  

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์      
(e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบรกิารจากบรษัิท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึง่เป็นกลุม่บรษัิทของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ภายใตช้ื่อหอ้งประชมุทางสื่ออิเล็กทรอนิกสว์า่ “การประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเกา้” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่และรูปแบบอ่ืนดว้ย 

The Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, will be held through electronic 
media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of 
Thailand. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting 
named “AGM 2022-Praram 9 Hospital, or such other date, time place or format as the meeting may be held. 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
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วาระที่    เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.   Re:  Elect of directors (continued) 

   
  
 ชื่อกรรมการ              
Name of Director            

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 
 
 
  



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

   Enclosure 4 
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 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign investors appointed custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
  เขียนที่        
 Written at 
       

 วนัที่          เดือน                พ.ศ.    
 Date         Month           Year 
 
 
1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ          
          I/We        nationality                                   
 อยูบ่า้นเลขที ่                                    
 Address  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
 As the custodian of   

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม       หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง    ดงันี ้ 
           Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to                     votes     as follows: 

□   หุน้สามญั                       หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง  
    ordinary share                                      shares  and have the right to vote equal to   votes 

□  หุน้บรุมิสทิธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share      shares   and have the right to vote equal to    votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby appoint  

(1) ช่ือ      อาย ุ            ปี   อยู่บา้นเลขที่      
      Name age          years, Residing at 
   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
   Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                          
   จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบัรบั OTP)*________________ 
  Province      Bangkok Postal Code                    Mobile Phone Number 
   
  อีเมล*์__________________________________________________หรอื 
  Email       or 
 

 (2) ช่ือ             นายพิเศษ จียาศกัดิ์ อาย ุ   57      ปี  อยู่บา้นเลขที่    99  โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม)  
      Name         Mr. Piset Chiyasak                    age    57   years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน               พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ  อ าเภอ/เขต                  หว้ยขวาง  
   Road             Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์       10310    หรอื 
  Province      Bangkok               Postal Code        10310      or 

 (3)  ช่ือ        ศ.น.ท.หญิง ศิรนิธรา สิงหรา ณ อยธุยา       อาย ุ     61      ปี อยู่บา้นเลขที่     99 โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตึก A (อาคารเดิม)                           
Name Prof. Wg.Cdr. Sirintara Singhara Na Ayudhaya age 61 years, Residing at  99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  

   ถนน            พระราม 9  ต าบล/แขวง               บางกะปิ อ าเภอ/เขต หว้ยขวาง  
   Road            Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang           
   จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์             10310           หรอื 
  Province      Bangkok Postal Code             10310                 or 

  (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 / Details of 
Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2022)  

 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย             
ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ช่ือห้องประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสว่์า “การประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีเหตสุดุวิสยัที่ท  า
ใหก้รรมการอิสระซึง่ลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนตามรายชื่อข้างตน้ท า
หนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้
 
 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Baht 

required) 
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 Anyone of these persons as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under 
services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM will be 
preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2022-Praram 9 Hospital”, or 
such other date, time place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed independent 
director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the 
above list, to act as my Proxy instead. 

 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:  

  (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้
     (a) Authorized for all of the shares held and are eligible to vote 
  (ข) มอบฉันทะบางสว่น คือ 
     (b) Authorized for certain parts of shares as follows  

 หุน้สามญั หุน้ 
 ordinary share share(s)    

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
and have the right to vote equal to     vote(s) 

 หุน้สามญั หุน้ 
 ordinary share share(s)    

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
and have the right to vote equal to     vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด    เสียง 
Totalling       Vote(s) 

 
5. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters informed by the Chairman 

 ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda. 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2021 

  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of profit and loss statement of the 

Company for the fiscal year ended 31 December 2021 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  
Agenda No. 4 To consider and approve the 2021 annual dividend payment  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ชุด 
    Election of those retired directors 
 

 เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Election of certain directors: 

(1)  นายเสถียร ภูป่ระเสรฐิ 
    Mr. Satian Pooprasert 
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

(2)  นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ  
 Mr. Prasert Trairatvorakul 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

(3)  นายคณิต แพทยส์มาน 
Mr. Kanit Patsaman 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 To consider other business (if any) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (    )  

   
ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 (    )  
   

ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (                   ) 

                   
 

   

ลงช่ือ/ Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (    ) 

                   
 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูหุ้น้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
The Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian  in 
Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกัด (มหำชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.  

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์     
(e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบรกิารจากบรษัิท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึง่เป็นกลุม่บรษัิทของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ภายใตช้ื่อหอ้งประชมุทางสื่ออิเล็กทรอนิกสว์า่ “การประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเกา้” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย 

The Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, will be held through electronic 
media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of 
Thailand. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting 
named “AGM 2022-Praram 9 Hospital, or such other date, time, place or format as the meeting may be held. 

วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b)  To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
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วาระที่    เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.   Re:  Elect of directors (if any) 

   
  
 ชื่อกรรมการ              
Name of Director            

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 
 



 สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

17 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

วุฒกิารศึกษา: 
ปรญิญาเอก ดษุฎีบณัฑิต ดา้นการพฒันาองคก์ร Saidi University, Philippines 
ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต Temple University, Philadelphia, USA  
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม: 
หลกัสตูร Digital Transformation  
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 213/2558  
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 2/2558  
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 1/2559 

นายพิเศษ จียาศักดิ ์
อายุ:  57 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ  

ทีอ่ยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล
พระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม)            
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ               
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 11/2561 
หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที่ 16/2563 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่: 
บรษัิทจดทะเบียน: - ไม่มี -  
บรษัิทหรอืกิจการอ่ืน: 
2560 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
  ที่ปรกึษากฎหมาย 
  กรรมการ 

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

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการประชุม ปี 2565:   -ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการ
             ทา่นอ่ืนๆ ในทกุวาระ- 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท:  - ไมมี่ - 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร:  - ไมมี่ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย ์น.ท.หญิง ศิรินธรา สิงหรา 
ณ อยุธยา 

วุฒิการศึกษา: 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร ์การแพทยค์ลินิก สาขารงัสีวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
อนมุตัิบตัรอนสุาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
อนมุตัิบตัรอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
Certificate in Interventional Neuroradiology : Bicetre Hospital, Paris-Sud University, France 
วฒิุบตัรแพทยผ์ูช้  านาญ รงัสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย 
ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
การอบรม: 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 151/2561 

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 268/2561 

อายุ:  61 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน:  กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 
ทีอ่ยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
บรษัิทจดทะเบียน:      - ไมมี่ - 
บรษัิทหรอืกิจการอ่ืน: 
2555 – ปัจจบุนั         รองคณบดี              ฝ่ายวิเทศสมัพนัธแ์ละความรว่มมือวิจยัตา่งประเทศ  
                                                              คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

พระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม)              
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ                
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2552 – ปัจจบุนั  

 
2547 – ปัจจบุนั
2547 – ปัจจบุนั 
 

 Co-director  

 

 Visiting Lecture 

 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 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2565:         - ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการ               
                                                                                              ทา่นอ่ืนๆ ในทกุวาระ - 

 สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท :  100,000 หุน้   (0.013%) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
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ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบรษิัท การประชมุเช่นนีเ้รียกวา่ “การประชมุสามญั” 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามญั” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือ           
ผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วันนับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ใหถื้อว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ี จะเสนอเพ่ือทราบ         
เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวัน
ประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ    
องคป์ระชมุ 

 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน และวิีีการตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ข้อบังคับฉบับคัดยอ่ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ขอ้ 34. ใหป้ระีานกรรมการเป็นประีานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประีานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประีานกรรมการเป็นประีานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประีานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประีานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทีิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ ของท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประีานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทีิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการีุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบง่ผลก าไร ขาดทนุกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นีิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

2. คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
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ข้อบังคับฉบับคัดยอ่ของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิี ีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระีานท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทีิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทีิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทีิของกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษัทในอนั
ท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

3.    เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทีิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทีิไดร้บัเงิน
ปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุม  ผูถื้อ
หุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลา
ตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
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ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทีิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทีิประจ าปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

4. การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไร
ขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)  
เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.- 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting 

1.   กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา  
      1.1  ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา ซึ่งลงทะเบียนประชุมดว้ยตนเอง โดยใชบ้ตัรประจ าตัว
ประชาชน หรือใชบ้ตัรหรือเอกสารอ่ืนๆ เช่น บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี่ หนงัสือเดินทาง ฯลฯ       
      1.2  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ (แบบ ข.)  

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.1 

ลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ8

4TNxI%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 
หรือ Scan QR Code 

 
(ขณะลงทะเบียนตอ้งใชอ้ปุกรณท่ี์สามารถถ่ายรูปได)้ 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting 

        กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้และไดแ้ต่งตั้งผูร้บัมอบ
ฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.3 
 

ผูถื้อหุน้กรณีอ่ืนๆ เช่น 
 ผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรมแลว้และผูจ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุแทน   

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.4 
 

 ผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรค้วามสารมารถ และผู้
อนบุาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้รว่มประชมุแทน  

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.5 
 

สง่เอกสารมายงับริษัท อีเมลล ์: Legal@praram9.com และ 
สง่เอกสารฉบบัจริงมาท่ี: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน 

ตามช่องทางการติดต่อตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10 
ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัทตรวจสอบขอ้มลูเพื่อยืนยนัตวัตนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ หรือ
ลงคะแนนใหต้ามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 

บริษัทตรวจสอบขอ้มลูผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

2.   กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 
      2.1  ผูแ้ทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่ลงทะเบียนประชมุดว้ยตนเอง 
      2.2  ผูถื้อหุน้นิติบคุคล ซึง่มอบฉันทะใหผู้อ่ื้น (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระ (แบบ ข.) 

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.2 
 

ผูถื้อหุน้ไดร้บัยืนยนัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมล โปรดเก็บรักษา Username และ Password ส าหรับเข้าร่วมประชุม  

วนัประชมุผูถื้อหุน้ (e-AGM) วนัท่ี 22 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้เขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. และเร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ84TNxI%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 

หรือ Scan QR Code 

 

ผูถื้อหุน้ใชฟั้งกช์ั่น e-Question ส าหรบัเขา้คิวเพ่ือถามค าถาม (สง่ค าถามลว่งหนา้) และ 
ใชฟั้งกช์ั่น e-Voting ส  าหรบัการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

จบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเกา้  
ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 
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เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน 

 
 

7.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

 

7.1.1     กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง 

(1) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุกรณี
มีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(1) หนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบ
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ     
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการเปล่ียน       
ช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

 

7.2.1 กรณีผู้แทนนิตบุุิคคลของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูแ้ทนนิติบุคคล ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิตบิคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
(2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี     

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ  านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูแ้ทนนิติ

บคุคลไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 

7.2.2 กรณีมอบฉันทะ    
(1)  หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถููกตอ้ง และลงลายมือช่ือของ

ผูแ้ทนนิตบิุคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2)  ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลุของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถููกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่่งเป็น
ผูถื้อหุน้  

(3)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูแ้ทนนิติบุคคลไม่ไดมี้    
สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(4)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
7.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
       และได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี ้
 

7.3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
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(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

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

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สัญชาติไทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถอืหุ้น 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-
นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ 
กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

 

7.4 ผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรมแล้ว และผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุุมแทน 

 

7.4.1 กรณีผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับผูจ้ดัการมรดก ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง

และลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการมรดก 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตั้ง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จัดการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูจ้ัดการ

มรดกไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  
 

7.4.2 กรณีมอบฉันทะ  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือผูจ้ดัการ 

มรดกและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2)  ส  าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก 
(3)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จดัการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูจ้ดัการ

มรดกไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูจ้ดัการมรดกไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
(4)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้รบัมอบฉันทะท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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7.5 ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมแทน  
 

7.5.1 ผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง   
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

ถกูตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์
(3) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้

อนบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ม่ไดมี้สญัชาตไิทย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ 
 

7.5.2 กรณีมอบฉันทะ  
(1) หนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้งและลงลายมือช่ือผูอ้นบุาล

หรือผูพ้ิทกัษ ์และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้

อนบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะท่ียังไม่หมดอายุหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบฉันทะทุกกรณี 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคห์รือจะมอบฉันทะให้ นายพิเศษ จียาศักดิ์ หรือ 
ศาสตราจารย ์นท.หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้ก็ได ้
 

 โดยขอ้มูลกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ซึ่งกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 ผูถื้อหุน้โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท  าหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่าวอย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์มา บริษัทไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไวด้ว้ยแลว้ 

 

 ขอความกรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัลงนามแลว้ พรอ้มเอกสารประกอบตามขอ้ 7.1 – 7.5 แลว้แต่กรณี โดยใช้
ซองซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์) และน าส่งหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบกลับมายังบริษัทภายในวันที ่21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

กรณีผู้ถอืหุ้นซึง่มิได้มีสัญชาตไิทย หรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งจดัท าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ยและ  

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองส าเนาถกูตอ้งของค าแปล 
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วธิกีารเข้าร่วมประชุุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) 
การถามค าถาม การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 

1.   การ Log-in เข้าสู่ระบบและการแจ้งความประสงคเ์พือ่เข้าร่วมประชุม  
 

1.1 การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ผูเ้ขา้ร่วมประชุุมสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค แท็ปเล็ตหรือโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น Smartphone ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูปผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, Safari 
หรือ Internet Explorer โดยรองรบัทัง้ระบบปฏิบตัิการ IOS และ Android ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด Cisco WebEx 
Meeting Application ใน Apple Store และ Google Play Store 
 

1.2 ส าหรบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา(สญัชาติไทยหรือต่างสญัชาติ) หรือเป็นนิติบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตวัเองหรือ
ประสงคม์อบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง (แบบ ข.) กรุณากรอก
ขอ้มลูในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. (ในกรณีมอบฉนัทะ) และลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมพรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบั
ยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 และ 7 เพ่ือลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

ได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น.- วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เอกสารท่ีลงทะเบียนดงักล่าวจะ
ไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยันตวัตน เม่ือเอกสารยืนยันตัวตนถูกตอ้ง ผู้ถือหุน้จะไดร้ับอีเมลแจง้รหัสผู้ใช้งาน (Username)    
และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting 
โดยเร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ทัง้นี ้ โปรดศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิตามขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 และ
คูมื่อการใชง้านระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 ไดท่ี้  

 
 

   https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting 
หรือ Scan QR Code 

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

1.3 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.3.1 ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น

และไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หรือ 
1.3.2 ผูถื้อหุน้ถงึแก่กรรมแลว้และผูจ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุแทน หรือ 
1.3.3 ผูถื้อหุน้เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไรค้วามสารมารถ และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้รว่มประชมุแทน  

 
กรณีผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.3.1 – 1.3.3 ซึง่ประสงคท่ี์จะเขา้รว่มประชมุ กรุณากรอกขอ้มลูในหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 4 พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียนปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 และขอใหจ้ดัส่งเอกสาร
ทัง้หมดมายงับรษิัท ท่ีอีเมล:์ Legal@praram9.com และน าส่งเอกสารตวัจรงิโดยใชซ้องจดหมายซึ่งไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกนันี ้(ไม่
ตอ้งตดิดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์) มายงับรษิัทภายในวันที ่21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยน าส่งท่ี 
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เอกสารดงักล่าวจะใชป้ระกอบการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน และเม่ือการยืนยนัตวัตนถููกตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลแจง้รหสั
ผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(DAP             
e-Shareholder Meeting)  

 

1.4 ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุุมสามารถล็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ต้ังแต่เวลา 
13.00 น. ดว้ยรหสัผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ไดท่ี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

1.5 เม่ือเขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผูเ้ขา้รว่มประชมุกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” และยอมรบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขการ
เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” โดยโปรด
ยืนยนัรายช่ือและจ านวนเสียง พรอ้มทัง้กรอกรหสัผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) 
 

2.   การส่งค าถามระหว่างการประชุม 
 

2.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการถามค าถามระหวา่งการประชมุ สามารถท าได ้2 กรณี ดงันี ้ 
2.1.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค  าถามได ้โดยกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” และเลือกวาระการประชุมท่ีตอ้งการจะถามค าถาม 

และพิมพค์  าถามที่จะสอบถามล่วงหนา้ เสรจ็แลว้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” หรือ 
2.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ท่ีจะถามค าถามแบบถามด้วยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ ม             

“ส่งค าถาม” แลว้เลือกวาระการประชุมท่ีตอ้งการจะถามค าถาม และพิมพเ์ข้าคิวเพ่ือถามค าถามเสร็จแล้วกดปุ่ ม     
“ส่งค าถาม” เม่ือถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจะเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอให้เปิดไมคแ์ละเปิดกลอ้ง เพ่ือถาม
ค าถามดว้ยตนเอง  

 
3.   การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 
 

3.1   เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ          
DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีใหเ้ลือก           
3 ตวัเลือก ไดแ้ก่ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ84TNxI
%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 

หรือ Scan QR Code 

 
 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตังิาน 

เลขท่ี 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดมิ) 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 02 202 9999 ตอ่ 39607, 39608 และ 39610 
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เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมกดปุ่ ม “ลงคะแนน” จะตอ้งลงคะแนนเสียงทัง้ในส่วนจ านวนเสียงของตนเอง และของผูม้อบฉันทะ   
(ถา้มีกรณีมอบฉันทะ) แลว้กดปุ่ ม “ส่งคะแนน” และตอ้งลงคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีก าหนด โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติ “เหน็ด้วย” 

  
3.2  ผูถื้อหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ยกเวน้กรณีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
จงึสามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้ 

 

 

3.3  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะไดท้กุประการตามที่เหน็ควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

  

3.4  หากผู้ถือหุ้นไดก้  าหนดใหผู้้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ไวล้่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่
ลงคะแนนเสียงในขณะประชมุอีก แตใ่หบ้รษิัทใชเ้สียงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

 

3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ส  าหรบักรณี วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็น
กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

3.6 ส าหรบัมตขิองที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีปกตใิหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติท่ีประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับรษิัทนัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การลงมติ” ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่า
มตใินแตล่ะวาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงเทา่ใด 

(3)   หากคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
(4)   ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะหา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

 

3.7  การนบัคะแนนเสียงหรือการแสดงผลการลงคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและมีการแจง้ผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทกุวาระ
หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

 

 

4.   การบันทกึภาพการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
 

บรษิัทจะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะน าภาพ
และเสียงท่ีไดบ้นัทกึไวม้าเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 

 
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บรษิัทจะจดัเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูถื้อหุน้เพ่ือเป็นการปฏิบตัหินา้ท่ีตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุน้เป็นหลัก ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy) โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิที่เวบ็ไซตข์องบรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น (e-AGM) สามารถศกึษาวธิีการ 
เข้าร่วมประชุม ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting การรับชมการถ่ายทอดสด 

การประชุม การลงคะแนน และการถามค าถามในทีป่ระชุมได้ ตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

 

http://www.praram9.com/
http://www.praram9.com/


คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting

 ่    ่  สิงทีส่งมาด้วย 8
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

36



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ
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12

2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย
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1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
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ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน ส ำหรับผู้แทนนิตบุุิคคล ผู้จัดกำรมรดก และผู้อนุุบำลหรือผู้พทัิกษข์องผู้ถือหุ้น 
 
 

 
 เขียนท่ี……….…......…………………………….…….……  
วนัท่ี….....….…เดือน……………………พ.ศ.……….…..… 

 
  

ช่ือผูถื้อหุน้ *............................................…….………………….……..................…….………………….……....... 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/ เลขประจ ำตวัประชำชน *............………………….…..............…สญัชำต.ิ...............…….……………… 
ท่ีอยู่..................………..….......………………….……..................…….………….……............... ...…….………………….…… 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้รวม * ................……………....หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั *..................…….………………….……เสียง  

 
 
ขอ้มลูสถำนะของผูเ้ขำ้รว่มประชุมุแทน (กรุุณำท ำเครื่องหมำย X ในช่องวำ่ง)*  

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคุคล  

 ผูจ้ดักำรมรดกของผูถื้อหุน้  

 ผูอ้นบุำลหรือผูพ้ิทกัษข์องผูถื้อหุน้  
 
 
ช่ือผูเ้ขำ้รว่มประชมุแทน *............………………………………………………………………………..……สญัชำติ.......…………
เลขประจ ำตวัประชำชน *..............................…………… ท่ีอยู่.......………………………………..….....……........……............ 
อีเมล (Email)*………….............……….............…… เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ (ส ำหรบัรบั OTP) *.......………….…………...........…  
 
 
 
                                                  ลงช่ือ.......…………………..….............…ผูแ้ทนนิตบิุคคล/ผูจ้ดักำรมรดก/ผูอ้นบุำล/ผูพ้ิทกัษ์ 

                                                          (.......……………………..….....…...)  
 

 
 
 
หมายเหตุ: (1) กรุณำกรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถ้กูตอ้งครบถว้น โดยเฉพำะท่ีระบุ (*) มิเช่นนัน้บริษัทจะไม่สำมำรถจดัส่ง รหสัผูใ้ช ้(Username) รหสัผ่ำน 

 (Password) และ OTP ใหแ้ก่ทำ่น เพ่ือใชใ้นกำรลอ็กอิน (log-in) เขำ้สูร่ะบบกำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้และ 
 (2) ขอควำมกรุณำจดัส่งแบบฟอรม์ฉบบันี ้พรอ้มเอกสำรประกอบตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ย 7 ขอ้ 7.2-7.5 โดยใชซ้องซึ่งไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกันนี ้           

 (ไม่ตอ้งตดิดวงตรำไปรษณียำกร/แสตมป์) และน ำสง่กลบัมำยงับรษัิท ภำยในวนัท่ี 21 เมษำยน 2565 เวลำ 17.00 น. 

 

ประทบัตรำบริษัท 

(ถำ้มี) 
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ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลการใช้งานระบบ 

 

  ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน โปรดติดตอ่:  
 นายประดษิฐ์ สิงหข์าว 

โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 39607 
E-mail: pradits@praram9.com 

 นายเอกนิติ ช  านิหสั 
โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 39608 
E-mail: legal@praram9.com 

 นางสาวพฒันธิ์ดา ปภสุสโร 
โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 39610 
E-mail: phatthidap@praram9.com 
 

  ที่อยูส่  าหรบัสง่ไปรษณีย:์   
 ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงาน 
 เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม) 
 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310 
 

Scan QR Code 
คูมื่อการใชง้านระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting 
 

 

 

  นักลงทุนสัมพันธ ์โปรดติดตอ่: 
 วา่ที่รอ้ยตรหีญิงวราภรณ ์อิโน 

โทรศพัท:์ 02 202 9999 ตอ่ 21402 
E-mail:  waraporna@praram9.com  
 

   Website: http://investor.praram9.com/th  
 

  ที่อยูส่  าหรบัสง่ไปรษณีย:์  
 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
             เลขที่ 99/1 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ B (อาคารใหม)่   
             ชัน้ 14 ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310 
 
 

Scan QR Code 
Website: http://investor.praram9.com/th 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ผลการด าเนินงาน 



                                   

                                   

                                     

                                    

                                  

                                   

                                 

                                

                                  

                                  

                                  

                                 

                                

                                 

                                  

                                 

                                   

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
            
 
           บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
           99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
           

           Tel.: +66 (0) 2 202 9999             www.praram9.com   
           Fax: +66 (0) 2 202 9998               1270 
           info@praram9.com               Praram 9 Hospital            แผนที ่บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
                          


