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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  
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  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 
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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 


