
 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น 

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน 13.00 น. 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 

 

 

งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส 

และเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ COVID-19  

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทุกท่าน และ
เพ่ือเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ 
จะท าการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาต
ให้ผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพ่ิงเดินทาง
กลับจากต่างประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นก าหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และ
สามารถส่งค าถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี โดยกรณีที่อากาศไม่ร้อนเกินไป จะเปิด
หน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือให้อย่างเพียงพอ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้ 

 แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยหากต้องการป้องกันตนเอง 
 หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

 ใช้เจลล้างมือก่อนและหลังเข้าประชุม รวมทั้งทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ  
 หากระหว่างการประชุมมีอาการไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจาก

การประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็นอย่างด ี
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Ratchaphruek Hospital 

ที ่RPH-SET 3/2562 

  วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 

  2. QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 งบการเงินประจ าปี 2562 ในรูปเล่มแบบดจิิทัล 

  3.  ประวัติของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  4.  ประวัติของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญช ี

  5.  ค าช้ีแจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

 6.  ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 7.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 8.  ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 9.  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2563 และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 10. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าป ี2563 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2563 ในวันพฤหัสบดีที ่23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขท่ี 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2562 หน้าท่ี 80-90 ) 

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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Ratchaphruek Hospital 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญช ี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจ าปี 
2562 หน้าที่ 99-141 ) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 48 ก าหนดว่าบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปสี่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับบริษัทฯ
และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 96,412,692 บาท 
ต้องจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยจ านวน 4,820,635 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,822,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
5.00 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรส ารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน 

พร้อมกันนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
และค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นป ี2562 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู ่และบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจา่ยเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 
0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงนิ 38,220,000 บาท  

อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 
2562 – 30 มิถุนายน 2562  ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
38,220,000 บาท และได้ด าเนนิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นเงินจ านวน 
38,220,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
79.28 ของก าไรสุทธิ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมรีายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเรยีบเทียบ
ระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังนี้ 
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Ratchaphruek Hospital 

ปี 2561 2562 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 48.43 96.41 

จ านวนเงินทีจ่่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 45.97 76.44 

จ่ายปันผลระหว่างกาล  30.03  38.22 

จ่ายปันผลประจ าป ี  15.94  38.22  
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 94.92 79.28 

 

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดติภาษเีงินปันผลตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประมวลรษัฎากรมาตรา 
47 ทวิ โดยเงินปันผลจ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นติิบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้
ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดติภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรออนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระจ านวน 3 คน คือ 

1) นายวันชัย วัฒนศัพท์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3) นายศรีชัย ครุสันธิ ์ กรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามหนังสือที่ RPH-SET 12/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย
ก าหนดให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาแล้วไม่มี
ผู้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ 

1) นายวันชัย วัฒนศัพท์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3) นายศรีชัย ครุสันธิ ์ กรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการได้พจิารณากรรมการที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระแล้วว่าสามารถจะให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มกีรรมการอิสระท่านใดท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกัน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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Ratchaphruek Hospital 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจ านวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทแทน นายวินัย  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งท าให้บริษัท
มีกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแล้วมี ความเห็นว่า 
นายสุธน ศรียะพันธ์ุ  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานของนายสุธน ศรี
ยะพันธุ์ ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวอาจถูกเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯจึงแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจ านวน 1 

ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายนายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในป ี2562 ทั้งนี้ โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

12,500 

12,500 

 

12,500  
12,500  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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Ratchaphruek Hospital 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2563 โดยมรีายชือ่ผู้สอบบัญชี ดังนี ้

 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 

 นายเทอดทอง  เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 

 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 

 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9622  
 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการ
ตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท  

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มี
บริษัทย่อย 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (บาท) ปี 2563 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 1,050,000 1,050,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 450,000 450,000 

3. ค่าสอบทานรายงานประจ าป ี - - 

รวม 1,500,000 1,500,000 

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมลูที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
ตอบข้อซักถาม หรือช้ีแจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดใหผู้้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบยีน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียด
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคบับริษัทฯ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

เพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ 
แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
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Ratchaphruek Hospital 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป ์20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

อน่ึง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวัน
อังคารที ่21 เมษายน 2563 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 
เวลา 14.00 น. น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขท่ี 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบล 

ในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมและการลงคะแนนเสียงไดต้ามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  โดยมีแผนท่ีการประชุมดังรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

  

                                                 ขอแสดงความนับถือ 

  
 ( นายวันชัย วัฒนศัพท์ ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 ประชุมเมื่อวันที่  25  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 
456 หมู่ที่ 14 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้
กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แนะน าผู้เข้าร่วมในการประชุม ดังน้ี 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 

3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์  กรรมการ 

6. ศาสตรจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา  กรรมการ 

7. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท 

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญช ีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

2. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญช ีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

3. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากส านักงานกฎหมายวุฒิศาล และท าหน้าที่
เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 
และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ 

 

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  
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วาระการประชุม : ประธานจะด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามล าดับ ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย 

  ผู้สอบบัญช ี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  
  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ
อยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน 

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนใน
การประชุมวันนีจ้ะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่
ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตร
เสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและ
ลงลายมือช่ือก ากับด้วยทุกครั้ง 

4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราว
เดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของ
บริษัทฯ 
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 ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล 

  และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ด าเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและ
ตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย 

 อย่างไรก็ดี เมื่อรอระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ด าเนินรายการจึงได้ด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

5. เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ 
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัว
โดยแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามค าถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วน
ค าถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

 ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.12 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” 
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 32 ราย  ถือหุ้นรวม 135,514,070 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 23 ราย ถือหุ้น
รวม 90,088,110 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 225,602,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
41.3191 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 
แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงาน
การประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
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  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 234,078,270 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 234,078,270 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่ม 7ราย จ านวนหุ้น 8,476,090 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 62 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
234,078,270 หุ้น  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ว่า บริษัทฯ ได้ย้ายมาให้บริการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และรายงานการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

การเติบโตของจ านวนผู้ป่วย 

ในปี 2561 จ านวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2560 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.91 ในส่วนของจ านวนผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.81 ส่วนจ านวนวันนอนของผู้ป่วยใน เมื่อ
เปรียบเทียบกับในปี 2560 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.24   

การด าเนินการงานโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งปัจจุบัน 

ณ วันที่เปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เรามีจ านวนเตียงผู้ป่วยในที่จดทะเบียนและให้บริการจ านวน 117 
เตียง โดยแบ่งเป็นห้องพักผู้ป่วยทั่วไปจ านวน 100 เตียง ห้องพักผู้ป่วย ICU 12เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอีกจ านวน 5 เตียง 
อย่างไรก็ดี ในช่วงของการเปิดด าเนินการดังกล่าว ผู้รับบริการได้ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเรามากเกินความ
คาดหมาย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะท าการตกแต่งห้องพักผู้ป่วยในส่วนที่ยังไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม  โดยได้ตกแต่ง
ห้องพักผู้ป่วยในอีก 3 ช้ันที่เหลือ คือ ช้ันที่ 8 ช้ันที่ 9 และช้ันที่ 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตทางกระทรวง
สาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจ านวน 2 ช้ัน ท าให้ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดด าเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้  
จ านวน 171 เตียง   
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การเตรียมการเพ่ือการขอรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) 

ตามที่บริษัทได้ ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านการปรับปรุงสถานที่ การเตรียมการด้านระบบงานและบุคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติตามระบบท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน JCI ก าหนด และได้รับการตอบรับในการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานดังกล่าว
แล้ว โดยมีก าหนดรับการตรวจเยี่ยมในเดือนสิงหาคม 2562  

นอกจากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า 
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ
อย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และมิได้มีความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระส าคัญของงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
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สรุปสาระส าคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2561 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69.08 168.54 (59.01) 

เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 30.00 350.00 (91.43) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) 33.76 19.31      74.83  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 1,640.43 1,108.67      47.96  

รวมสินทรัพย์ 1,816.96 1,689.34       7.55  

รวมหนี้สิน 539.07 400.15      34.72  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,277.90 1,289.19 (0.88) 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,816.96 1,689.34       7.55  

สรปุสาระส าคัญ งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2561 2560 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 532.89 413.02      29.02  

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 386.17 282.81      36.55  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 4.38 3.85      13.77  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 87.46 57.23      52.82  

ก าไรส าหรับปี 48.43 63.04 (23.18) 

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  รายงานประจ าปี 
2561  หน้า 100 - 141 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้
รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้น
ระหว่างปีส าหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบส าคัญทั่วไป เพื่อตรวจ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบส าคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 หน้า 100 – 101   

และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิของบริษัทปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 23.18 
คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิปี 2561 ลดลง เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ในช่วงเปิดด าเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และการลดลงของรายได้อื่น รายละเอียดการวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 85 – 94   
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,000,580 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 236,000,580 100.00 

งดออกเสียง 363,190 

บัตรเสีย 0 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จ านวนหุ้น 2,285,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 64 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
236,363,770 หุ้น  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ก าหนด
ว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับบริษัท และผล
ประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 48,433,987 บาท ต้องจัดสรร
เงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยจ านวน 2,421,699 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,431,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 31,820,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียน 
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พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับ
ของบริษัทถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2561 
บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ส ารองตามกฎหมาย ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยาย
ธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควร
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 
2561 - 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.0292 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวน
เงิน 15,943,200 บาท  

อนึ่ง ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 
2560 - 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
30,030,000 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 รวมทั้งสิ้น 45,973,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.92 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้ 

ปี 2560 2561 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 63.04 48.43 

จ านวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 57.33 45.97 

จ่ายปันผลระหว่างกาล   27.30   30.03 

จ่ายปันผลประจ าปี   30.03    15.94   
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 90.94 94.92 

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจ านวน 0.0292 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อย
ละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล  

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันน้ี บริษัทฯ จะได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล (Record Date) ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้  
ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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Ratchaphruek Hospital 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,431,000 
บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 31,820,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0292 บาท ส าหรับหุ้นสามัญ
จ านวน จ านวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 15,943,200 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 30,030,000 บาท โดยได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
45,973,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.92 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรผลก าไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท 

 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และได้
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,363,770 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 236,363,770 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน คือ 

 1)  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

 2)  นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล  กรรมการบริษัท 

 3)  นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์  กรรมการบริษัท 

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีก าหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 

มกราคม 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป  ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ  

 1)  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

 2)  นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล  กรรมการบริษัท 

 3)  นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์  กรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมในช่วง
การพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้อง
ประชุมอีกครั้ง และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว 

ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 
ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาท าการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
เป็นราย ๆ ไป 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ท าการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการ
ลงคะแนนต่อท่ีประชุม ดังน้ี  
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Ratchaphruek Hospital 

1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,363,770 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 236,363,770 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

2. นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล   กรรมการบริษัท 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 223,816,150 99.0021 

ไม่เห็นด้วย 2,256,000 0.9979 

รวม 226,072,150 100.00 

งดออกเสียง 10,291,620 

บัตรเสีย 0 

3. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการบริษัท 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,363,770 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 236,363,770 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สอง
ล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง)  ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

12,500 

12,500 

 

12,500 

12,500 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง)  ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

12,500 

12,500 

 

12,500 

12,500 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

12,000 

10,000 

 

12,000 

10,000 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,363,770 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวม 236,363,770 100.00 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผุ้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายชือ่ผู้สอบบัญช ีดังนี ้

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 

 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 

 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 

 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9622  

 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายช่ือในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 860,000 1,050,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 540,000 450,000 

3. ค่าสอบทานรายงานประจ าป ี - - 

4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา 100,000 - 

รวม 1,500,000 1,500,000 

ทัง้นี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
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  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 

 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 

 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 

 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9622  

 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายช่ือในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 236,363,770 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 236,363,770 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้ก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม 
และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ 

คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแผนการใช้งานอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิม และหากต้องมี
การบันทึกการด้อยค่าทางการบัญชี จะมีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นมูลค่าเท่าใด 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า จากการพิจารณาความ
ต้องการของผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาที่ย้ายมาให้บริการที่อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และการพิจารณาจากการ
ขยายตัวของเมืองขอนแก่นที่มีประชากรย้ายถิ่นฐานเพื่อมาท างานค่อนข้างมาก มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลแห่งเดิมเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดไม่เกิน 30 เตียง เพื่อรองรับกลุ่มผู้รับบริการระดับ C – D ซึ่งอาจรายได้ไม่สูง
นัก แต่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ และมีมาตรฐานสูงกว่าการรับบริการที่คลินิก ทั้งนี้ คาดว่าจะมี ความ
ชัดเจนในแผนงาน ประมาณต้นปี 2563 โดยจะพิจารณางบลงทุนไม่ให้สูงเกินไป รวมทั้งสามารถใช้สิ่งทรัพยากรทางการบริหาร
และการบริการร่วมกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันได้ 
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นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ
อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมหากมีการประเมินว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจนั้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมี
ผลกระทบประมาณ 1.3 ล้านบาท เนื่องจากอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีการตัดคา่เสือ่มราคาในส่วนอาคารหลักหมดแล้ว ที่คง
ค้างเป็นเฉพาะมูลค่าทางบัญชีของการปรับปรุงอาคารระหว่างช่วงการใช้งานเท่านั้น 

คุณณัฐธภา บัวสิษห์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้พิจารณาทางเลือกในการปรุงปรุงอาคารแห่งเดิมเป็นศูนย์รักษา
มะเร็ง เนื่องจากมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ต้องการบริการด้านเคมีบ าบัดเพิ่มขึ้นมาก  

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอบคุณในข้อเสนอแนะ และช้ีแจง
ว่า ในการพิจารณาด้านการรักษาโรคมะเร็ง ยังต้องมีการศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ทั้งด้านศักยภาพของแพทย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากโรคมะเร็งมีหลายระดับการรักษา อย่างไรก็ตาม ในโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการด้านเคมีบ าบัดในระดับหนึ่งอยู่แล้ว และขอน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป 

คุณพรรณวดี ตันติศิรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะและสอบถาม 3 ประเด็น ดังน้ี 

1) เสนอให้ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในขอนแก่นยังไม่มีความพร้อมใน
เรื่องนี้ และบริษัทสามารถเชื่อมต่อการบริการกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันได้ 

2) จากการที่บริษัทก าลังขอรับการรับรองมาตรฐาน JCI บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับคนไข้
ต่างชาติไว้อย่างไร 

3) เสนอแนะให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ร่วมกับบริษัทเอกชนท่ีจะเข้ามาลงทุนร่วม 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีประเด็นที่เป็นข้อจ ากัดค่อนข้างมาก 
เช่น ประเด็นความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว อาคารมีลักษณะที่อาจไม่ค่อยเหมาะสม ทั้งนี้ พฤติกรรมของ
คนขอนแก่นยังคงมีความผูกพันและดูแลกันในครอบครัว รวมทั้งค่าบริการจะไม่สามารถคิดราคาสูงได้ 

2) ส าหรับการขอรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI นั้นไม่ได้คาดหวังในการรับคนไข้ต่างชาติมากขึ้นเป็นหลัก 
อาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างมากในการที่จะมีคนไข้ต่างชาติมากข้ึน แต่ประเด็นคือบริษัทต้องการขอรับรอง
มาตรฐานที่มีความเป็นสากลที่นานาชาติยอมรับ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะให้ความสนใจกับความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ และคุณภาพของการให้บริการเป็นส าคัญ 

3) ส าหรับประเด็นของการเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจนั้น บริษัทได้มีการเตรียมห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ที่พร้อมท า
ระบบ Hybrid ไว้รองรับแล้ว แต่ยังรอความพร้อม ทั้งในด้านของแพทย์และทีมงานบุคลากรทางการ
การแพทย์ที่ต้องมีคุณภาพสูง เพิ่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ การ
พิจารณาการลงทุนเนื่องจากต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่ผู้ป่วยมีจ านวนไม่มากนัก 

คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีโครงการท าบัตรส่วนลดให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้พิจารณา
ให้ส่วนลดแก่ผู้รับบริการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอยู่แล้ว นอกจากนั้น ยังช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลที่
ผู้ป่วยมีสิทธิเบิกได้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการลดภาระของผู้ป่วยลงค่อนข้างมากด้วย 
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Ratchaphruek Hospital 

คุณนภาพร ครุสันธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในอนาคตมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการหรือไม่ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า การที่จะเข้าร่วมโครงการ
ระบบจ่ายตรงดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทต้องขอรับรองมาตรฐาน 
JCI และบริษัทมีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูล คาดว่ามีการจะเปิดรับสมัครเข้าร่วม
โครงการระบบจ่ายตรงในปี 2563 

คุณธีระพล สุวรรณธาร ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจากยังมี
ผู้รับบริการให้ข้อมูลความไม่พึงพอใจในการให้บริการในหลายประเด็น 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอบคุณที่ให้ข้อมูล และช้ีแจงว่า ยัง
มีประเด็นความไม่พึงพอใจในบริการอยู่บ้าง ซึ่งได้มีความพยายามในการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญ โดยการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเคารพต่อสิทธิของผู้รับบรกิาร การตระหนักถึงความส าคัญของการรับฟังความต้องการ
ของผู้ป่วย แต่ก็ยังมีประเด็นของพนักงานท่ีรับเพิ่มใหม่จ านวนมาก ท่ีอาจยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบการเรียกผู้ป่วยรับยาและช าระเงินในส่วนผู้ป่วยนอก 
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ระบบเครื่องขยายเสียง ท าให้ได้ยินไม่ชัดเจน 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอบคุณที่ให้ข้อมูล และช้ีแจงสาเหตุ
ของการที่ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงว่า ไม่ต้องการให้เกิดเสียงรบกวนที่มากเกินความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม จะได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของระบบการเรียกผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

 

 ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม 

 ( นายวันชัย วัฒนศัพท์ )  
   ประธานกรรมการ 

 

 ลงช่ือ    ผู้บันทึกการประชุม 

 ( นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ) 
   เลขานุการบริษัท 
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Ratchaphruek Hospital 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

รับต าแหน่ง ปี 2559 อายุ 77 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.06 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562       4/4 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร ไม่ม ี
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

- วุฒิบัตรผูเ้ชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม การแกป้ัญหาความขดัแย้ง และกระบวนวิธีการ  

มหาวิทยาลยัวิคตอเรีย รัฐบริติช โคลัมเบยี ประเทศแคนาดา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม Effective Negotiation in Rapid Change Era 

มหาวิทยาลยัฮาร์วารด์ สหรัฐอเมรกิา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาตสิิงคโปร์ 
- Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG) รุ่น 49/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 45/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ปัจจุบัน 

2554 – ปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการหลักสตูรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
หลักสตูรการเจรจาไกล่เกลี่ย หลักสูตรวิทยากรการจัดการ
ความขัดแย้ง และหลักสูตรผู้น า     

โรงเรียนพัฒนาผู้น าสู่สันติธรรม  
รักสคลู ขอนแก่น   
 

Lecturer -อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นวิเทศศึกษา จ ากัด 

2544 – 2550 ผู้อ านวยการหลักสตูรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
หลักสตูรการเจรจาไกล่เกลี่ย และหลักสตูรวิทยากรการ
จัดการความขัดแย้ง 

สถาบันพระปกเกล้า 

 ผู้อ านวยการ ศูนย์/ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3

Ratchaphruek Hospital 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

 

2.  นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

รับต าแหน่ง ปี 2536 อายุ 63 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 11.55 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562       4/4 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร คู่สมรสเป็นผู้บรหิาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วุฒิบัตรผูม้ีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561” ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

CEO Club 2017 "Digital Disruption : Future is now" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

CEO Club 2018 "Start Less Finish More” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Top Executives Acceleration Program” Sasin Executive Education 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 7/2019” Thai Institute of Directors (IOD) 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2530 – ปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล ธีระวัฒน์ไมโครคลินิก 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บริษัท ไตรสิกขา จ ากัด  
(โรงเรียนปติิศึกษา จังหวัดเชียงราย) 
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3.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ 
กรรมการ  
 

รับต าแหน่ง ปี 2536 อายุ 64 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.00 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562       4/4 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร ไม่ม ี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

วุฒิบัตรรังสรีักษาและเวชศาสตร์นวิเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2548 – 2559 รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายรังสีรักษา  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศ
ไทย 

สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

2547 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบบอร์ดสาขารังสรีักษา
และมะเร็งวิทยา 

สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 
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4.  นายสุธน ศรียะพันธุ์ 
  
 

อายุ 67 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.47 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร ไม่ม ี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

บริหารธรุกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 

วุฒิบัตรหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee Collage, Israel 
Master of Business Administration Alabama A&M University,  U.S.A. 

 

การเป็นกรรมการและการถือหุ้นในโรงพยาบาลแอกชน 

โรงพยาบาล เป็นกรรมการ ถือครองหุ้น 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ ่จ.สงขลา   

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธาน ี   

โรงพยาบาลธนบรุี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   

โรงพยาบาลชุมเวช จ.ชุมพร   

โรงพยาบาลธนบรุี (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)   

โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงพยาบาลร้อยเอด็ ธนบุร ี   

โรงพยาบาลสิรเิวช จ.จันทบุร ี   

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ.ตรงั   

โรงพยาบาลวภิาวดี กรุงเทพมหานคร   

โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร   
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี 

ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

สถานที่ต้ัง :  100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ :  02-645-0080 

โทรสาร :  02-645-0020 

Email :  pva@pvaudit.co.th 

ประวัติ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (PVA) ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที ่ 19 กุมภาพันธ ์ 2556 โดยคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต ซึง่เป็นผูม้ีประสบการณด์้านการสอบบัญชีมา 30 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบญัชีแก่บริษัททั่วไป บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีเ่ตรียมตัวทีจ่ะจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนรวม 

วิสัยทัศน ์

เป็นส านักงานสอบบญัชีทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป 

พันธกิจ 

- น าเสนอบริการที่ได้มาตรฐานสากล 

- สร้างความสัมพันธ์ทีด่ี และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บนพื้นฐานของวิชาชีพ 

- พัฒนาบุคคลากรใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีที่มคีวามรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและปฏิบตัิงานด้วย
ความเป็นอิสระ และเทีย่งธรรม 

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner 

คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท างานทีบ่ริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ธันวาคม 2530 ถึง มิถุนายน 2546 และ  
- ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2556  

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
รวมทั้งกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีบ่รหิารโดยบริษัทจดัการกองทุนรวม 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

- เป็นผู้สอบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
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คุณเทอดทอง เทพมังกร 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท างานทีบ่ริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ปี 2527 ถึง มิถุนายน 2552  

- ร่วมงานกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ตั้งแต่กรกฎาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2556  

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร และบริษัท
ขนาดใหญ่ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาบัญชี, ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ (MBA) และ ปรญิญาโท สาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

- เป็นผู้สอบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท างานท่ีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากัด ตั้งแต่ ป ี2543 ถึง ป ี2551  

- ท างานท่ีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ตั้งแต่ ป ี2551 ถึง ป ี2556 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

- เป็นผู้สอบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

คุณชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท างานทีบ่ริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ตั้งแต่เมษายน 2544 ถึงธันวาคม 2544  

- ท างานท่ีบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จ ากัด ตั้งแต่ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546  

- ท างานท่ีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ตั้งแต่ ตลุาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ ์2556 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

- เป็นผู้สอบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และเอกสารและหลักฐานแสดงสทิธิท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

การมอบฉันทะ  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยทีห่นังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้ก าหนดไว ้3 แบบ คือ  

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน  
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (ผู้มอบฉันทะ

จะต้องระบุการออกเสยีงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)  
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุ้น จะใช้หนังสือมอบฉนัทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้
หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทจะเริ่มเปดิรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง
เอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม  

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าประชุม  

1.  ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

1.1  กรณผีู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุน้
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  

1.2  กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ 

ผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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2.  ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณผีู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น  
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเข้าประชุม  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผูแ้ทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  

3.  ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาตไิทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มสีัญชาติไทย หรือ
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้  

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่  

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และใหผู้้แทนนติิบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของค าแปล 
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ขอ้บังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที่ 1   
บทท่ัวไป 

ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
ข้อ 2.  ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็น อย่างอื่นใน

ข้อบังคับนี้  
ข้อ 3.  ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของบริษัท  
หมวดที่ 5  

คณะกรรมการ  
ข้อ 15.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย 

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กไ็ด้  
ข้อ 16.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง   
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3)  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด  

ข้อ 17.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
ข้อ 18.  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.  
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก  
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ข้อ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

  กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  

ข้อ 20.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ 
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ข้อ 21.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นเข้ามาแทน   

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน 
กรรมการที่ยังเหลืออยู่  

ข้อ 22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น
อยา่งอื่นกไ็ด้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท   

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

ข้อ 23.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ   

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  

ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม   

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด  

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด 
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  

ข้อ 26.  ในการด าเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท   
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ข้อ 27.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อ 
ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น  

ข้อ 28.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม ในสัญญาใดที่
บริษัทท าขึ้น หรือในกรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือท่ีกรรมการถืออยู่มีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง  

ข้อ 29.  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของ 
ประธานกรรมการ  

ข้อ 30.  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของ บริษัท  
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้  

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท   

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร   

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว  

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ 
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน   

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม    

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น
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อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว  

ข้อ 35.  ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้   

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง 
ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า เจ็ด (7) วันก่อนประชุม ท้ังนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย  

ข้อ 36.  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด  

ข้อ 37.  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะ
ต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน ผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด  

ข้อ 38.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน  
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น  
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การบัญชี การเงินและการสอบบญัช ี

ข้อ 40.  รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 41.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ต้องจัดท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท  

ข้อ 42.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ ประชุม 

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และ
งบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้  
ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   

 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี และ   

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน  

ข้อ 44.  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท  

ข้อ 45.  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และ
หนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร 
หรือ หลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้  

ข้อ 46.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด 
ของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย  

หมวดที่ 8 

เงินปันผลและเงินส ารอง 
ข้อ 47.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร พอที่จะท า
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย  

ข้อ 48.   บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี   หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
Proxy Form A. (General Form) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 
 

 เขียนที ่   
 Written at 

 วันท่ี เดือน พ.ศ. 2563   
 Date  Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
      being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital  Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ เสียง ดังนี ้
 holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

 (3)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาล 

ราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขท่ี 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  หรือพึง
จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 

the Year 2020 on Thursday, 23rd April 2020 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon 

Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen 

Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  
 

หมายเหตุ  
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxies for splitting votes.   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 
 

 เขียนที ่   
 Written at 

 วันท่ี เดือน พ.ศ. 2563   
 Date  Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
      being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital  Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ เสียง ดังนี ้
 holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

 

 (3)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาล 

ราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000   หรือ
พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 

the Year 2020 on Thursday, 23rd April 2020 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon 

Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen 

Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 
Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the AGM 2019 on 25th April 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 2.  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 3  To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and 

auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st 

December 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 4  To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the 

dividend payment from operating results ended 31st December 2019 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

   การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง กลับเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 คน 
  Election of the whole group of director 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายวันชัย วัฒนศัพท์ 

  Election of the individual director   MR. Vanchai Vatanasapt 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ 
  Election of the individual director   MR. Teerawat Srinakarin 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายศรีชัย ครุสันธิ์ 
  Election of the individual director   MR. Srichai Krusun 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 
Agenda No.6  To consider and approve the appointment of director.  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 

by rotation 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditing for the year 2020 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 

shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 

ลงช่ือ/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( )  
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ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of shares to several proxies for splitting votes.   

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 

individual nominee may be voted for. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 

Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุน้ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 40000 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Thursday, 23rd April 2020 at 14.00 hours, at 

The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital,  

No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No.  Re: Election of director(s) (continued) 

  (1)  ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (2) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (3) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (4) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 
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 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (5) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (6) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (7) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (8) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  (9) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 (10) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 เขียนที ่   
 Written at 

 วันท่ี เดือน พ.ศ. 2563   
 Date  Month  Year 

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยูบ่้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
Authorized Custodian of 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital  Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ เสียง ดังนี ้
 holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

(2) ขอมอบฉันทะให้  
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(3)  อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า    ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาล 

ราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขท่ี 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000    หรือ
พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 

the Year 2020 on Thursday, 23rd April 2020 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon 

Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen 

Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
To grant the partial shares as follows: 

  หุน้สามัญ หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง  
Ordinary share  shares, and having the right to vote equal to  votes, 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง  
Preferred share  shares, and having the right to vote equal to  votes, 

รวมสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง 
Total amount of voting rights  votes. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 
Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the AGM 2019 on 25th April 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 2.  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 3  To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and 

auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st 

December 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 4  To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the 

dividend payment from operating results ended 31st December 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire 

by rotation 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

   การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง กลับเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 คน 
  Election of the whole group of director 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายวันชัย วัฒนศัพท์ 
  Election of the individual director   MR. Vanchai Vatanasapt 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ 
  Election of the individual director   MR.Teerawat  Srinakarin 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายศรีชัย  ครุสันธิ์ 
  Election of the individual director   MR. Srichai  Krusan 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 
Agenda No.6  To consider and approve the appointment of director.  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda No. 7  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditing for the year 2020 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 

shall not be my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 

 

ลงช่ือ/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  

ลงช่ือ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( )  
 

หมายเหตุ  
1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 

use the Proxy Form C. 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appoint the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxies for splitting votes. 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 

individual nominee may be voted for. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the 

meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุน้ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 40000 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Thursday, 23rd April 2020 at 14.00 hours, at 

The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital,  

No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 
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 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 วาระที่    เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No.  Re: Election of director(s) (continued) 

  (1)  ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (2) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (3) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (4) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (5) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (6) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 
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  (7) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (8) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

  (9) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 

 (10) ช่ือกรรมการ  
Director’s name 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
 Approve  votes Disapprove  votes Abstain votes 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

รับต าแหน่ง ปี 2559 อายุ 77 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.06 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562       4/4 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร ไม่ม ี

ไม่มสี่วนได้เสยีพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

- วุฒิบัตรผูเ้ชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม การแกป้ัญหาความขดัแย้ง และกระบวนวิธีการ  
- มหาวิทยาลยัวิคตอเรีย รัฐบริติช โคลัมเบยี ประเทศแคนาดา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม Effective Negotiation in Rapid Change Era 

- มหาวิทยาลยัฮาร์วารด์ สหรัฐอเมรกิา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาตสิิงคโปร์ 
- Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG) รุ่น 49/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 45/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการหลักสตูรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
หลักสตูรการเจรจาไกล่เกลี่ย หลักสูตรวิทยากรการจัดการ
ความขัดแย้ง และหลักสูตรผู้น า     

โรงเรียนพัฒนาผู้น าสู่สันติธรรม  
รักสคลู ขอนแก่น   
 

Lecturer -อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นวิเทศศึกษา จ ากัด 

2544 – 2550 ผู้อ านวยการหลักสตูรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
หลักสตูรการเจรจาไกล่เกลี่ย และหลักสตูรวิทยากรการ
จัดการความขัดแย้ง 

สถาบันพระปกเกล้า 

ผู้อ านวยการ ศูนย์/ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง (เริ่ม 13.00 น.) 

แสดงบัตรประจ าตัว 

ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริม่ 13.00น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน  

- แสดงส าเนาบตัรประจ าตัวผูม้อบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง 

สอบทานและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีที่มผีู้ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้
ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คัดคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน  
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุ้น
ทีถ่ืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสทิธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ 
ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บรษิัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมตเิสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1  ได้แก่ วาระที ่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีง  

ส่วนท่ี 2  ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ซึ่งวาระนี้
ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

3. ในการนับคะแนนเสยีงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง 
ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุมในแตล่ะวาระ หากมผีู้ใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
หรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเหน็เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัตเิป็นเอกฉันท์  

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกจิการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลงัเลิกประชุม กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนของบริษัทฯ  

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 

 

 



โรงพยาบาลราชพฤกษ ์   

 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)    Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043)236-835 

456 Moo 14 Mittraparp Rd.    Muang      Khon Kaen     Thailand    40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043)236-835 

Ratchaphruek Hospital 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

 

แผนท่ีสถานทีจ่ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที ่23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 

ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์: 043 333 555 อีเมล์ : chatsiam.j@rph.co.th 
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e-mail: info@rph.co.th 
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