
 

 
เอกสารการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น 
เลขที ่456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 40000 

 

เปิดรับลงทะเบียน 12.30 น. 

 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

 

 
งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปรง่ใส 

และเป็นแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดูแลได้รณรงค์ใหล้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทุกท่าน ภายใต้
การได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel 

Programs (GHA’s COVID-19) ซึ่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับการรับรองเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย 
ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเช้ือ  COVID-
19 บริษัทฯ จะท าการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน โดยบริษัทขอสงวน
สิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้
ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศและยังไม่พ้นก าหนดกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันเข้าร่วมประชุม (กรณีที่
พ้นก าหนดกักตัวเฝ้าระวังแล้ว กรุณาน าเอกสารหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวเฝ้าระวังครบก าหนด
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม) 

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนการเข้าร่วมประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาก
จากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการสมทุรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
ตาก) ขอความกรุณาท าแบบคัดกรอง Pre-Hospital Screening For COVID-19 โดยกรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อ
เบื้องต้น และหมายเลขโทรศัพท ์(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มิได้จ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรับผู้ที่ไม่ได้ท าแบบคัดกรองล่วงหน้า แต่ขอเรียนให้ทราบว่าท่านอาจจะ
ใช้เวลานานในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และสามารถส่งค าถามซึ่งเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วย
ได้ตามปกติ 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี โดยกรณีที่อากาศไม่ร้อนเกินไป จะเปดิ
หน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือให้อย่างเพียงพอ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์เข้ารว่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้ 

o แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยหากต้องการป้องกันตนเอง 
o หลีกเลี่ยงการใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อ่ืน 
o ใช้เจลล้างมือก่อนและหลังเข้าประชุม รวมทั้งทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ  
o หากระหว่างการประชุมมีอาการไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และติดต่อพนักงานของบริษัทฯ เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็นอย่างดี 
 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมากจากจังหวัดพ้ืนที่เส่ียง 
(สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม นนทบุร ีนครปฐม ปทุมธานี ตาก) 
ขอความกรุณาท าแบบคัดกรอง 
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บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)    Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
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Ratchaphruek Hospital 
 

ที ่RPH-SET 4/2564 

  วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2563 
  2. รายงานประจ าปี 2563 งบการเงินประจ าปี 2563 (รูปเล่มแบบดิจทิัล) 
  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 าปี 2564 และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 10. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรยีกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที ่23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขท่ี 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2563 หน้าท่ี 22 - 25) 

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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Ratchaphruek Hospital 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญช ี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบัญชีท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจ าป ี
2563 หน้าท่ี 102 - 155) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 48 ก าหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรก 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 2563 จ านวน 93,843,619 บาท 
ต้องจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยจ านวน 4,602,181 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,700,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
5.01 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรส ารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 41,342,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.57 ของทุนจดทะเบียน 

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากก าไรสุทธิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.10 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 54,600,000 บาท  

อนึ่ง ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2563 – 30 
มิถุนายน 2563  ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 16,380,000 บาท 
และไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 0.13 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 70,980,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 75.64 ของก าไรสุทธิ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเรยีบเทียบระหว่างปี 2561, 2562 
และ 2563 ดังนี ้
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ปี 2561 2562 2563 
ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 48.43 96.41 93.84 
จ านวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 45.97 76.44 70.98 
   จ่ายปันผลระหว่างกาล  30.03  38.22  16.38 
   จ่ายปันผลประจ าปี  15.94  38.22   54.60 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 94.92 79.28 75.64 

 
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดติภาษเีงินปันผลตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประมวลรษัฎากรมาตรา 

47 ทวิ โดยเงินปันผลจ านวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสทุธิของกิจการที่เสียภาษเีงินได้นติบิุคคลในอัตราร้อยละ 20  
ผู้ไดร้ับเงินปันผลสามารถหักเครดติภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระจ านวน 3 คน คือ 

1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา  กรรมการบริษัท  
2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
3) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามหนังสือที่ RPH-SET 12/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยก าหนดให้
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาแล้วไมม่ีผู้เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ 

1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา  กรรมการบริษัท  
2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
3) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย  3 โดย นายสุพรรณ ศรีธรรมมา ไม่มีการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ ส่วนนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง และนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ก่อนที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จะมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้ง
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คณะกรรมการได้พิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่มีการด ารงต าแหน่งเกิน
กว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563 ทั้งนี ้โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 
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 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2564 โดยมรีายชือ่ผู้สอบบัญชี ดังนี ้

 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
 นายเทอดทอง  เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือ 
 นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 10508 
 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการ
ตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มี
บริษัทย่อย 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 1,050,000 1,050,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 450,000 450,000 
รวม 1,500,000 1,500,000 

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมลูที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 สามารถปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมี ความ
ยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือ 
คณะกรรมการบรหิาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณา
แก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ตามความเหมาะสมหากเกดิสถานการณ์ที่ท าให้ต้องมี
การเปลีย่นแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม เชน่ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการ
ประชุม ตามที่ได้ก าหนดไว้เดมิ หรือด าเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ ค าแนะน ารวมทั้งข้อปฏบิัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเตมิต่อไปในอนาคต และให้
รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันท่ี 
12 มีนาคม 2564 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดใหผู้้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 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 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป ์20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

อน่ึง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวัน
พุธที ่21 เมษายน 2564 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม 
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Ratchaphruek Hospital 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 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 

  
 ( นายสุธน ศรียะพันธ์ุ ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

 ประชุมเม่ือวันที่  23  เมษายน  2563 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

ก่อนเริ่มการประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้
กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และ
ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะน้ีอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และมีมาตรการให้งดการจัดการ
ประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบของการจัดการ
ประชุมหรือการเลื่อนการประชุมอย่างละเอียดแล้ว จึงตัดสินใจให้มีการประชุมในครั้งน้ี โดยบริษัทฯ ได้ท าการขออนุญาต
จัดการประชุมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2563 
ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว และได้รับหนังสืออนุมัติให้บริษัทฯ สามารถ
จัดประชุมได้ตามหนังสือเลขที่ ขก 0032/9941 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคข้อ 11 ของข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ
ที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมวันน้ีกรรมการจ านวน 4 ท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายไม่
สามารถเข้าประชุมในคราวน้ีได้ ทั้งน้ีเน่ืองด้วยสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 และข้อก าหนดของทางราชการ และเหตุ
ดังกล่าวท าให้ประธานกรรมการซ่ึงมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงไม่อาจเดินทางมาร่วมประชุมได้ ในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนก็จะ
ติดขัดในเรื่องของการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุม กรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่
ไม่ได้มาร่วมประชุม พร้อมที่จะให้ความเห็นและตอบข้อซักถามทางระบบโทรศัพท์ 

ต่อจากน้ันได้แนะน าผู้เข้าประชุม ดังน้ี 

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธ์ิ  กรรมการ 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 

1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท 
 

ต่อจากน้ันนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันน้ีให้ที่ประชุมทราบดังน้ี  
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วาระการประชุม : ประธานจะด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามล าดับ ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย 
  ผู้สอบบัญช ี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังน้ี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันน้ี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ
อยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะถือว่าบัตรเสีย ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน 

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน โดยการลงคะแนนใน
การประชุมวันน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ซ่ึงวาระน้ีต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันน้ี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่
ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตร
เสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังน้ัน หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและ
ลงลายมือชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 
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4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราว
เดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของ
บริษัทฯ 

 ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

  และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันน้ีเป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ด าเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย 

 อย่างไรก็ดี เม่ือรอระยะเวลาหน่ึงก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ด าเนินรายการจึงได้ด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

5. เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ 
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเม่ือท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัว
โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน อน่ึง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามค าถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วน
ค าถามอ่ืน ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ ทั้งน้ีตามที่ได้เรียนแล้วว่าขณะน้ีอยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด 
19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับและตรงประเด็น หากประธานฯพิจารณาเห็นว่าไม่ส าคัญและจ าเป็นอาจจะ
พิจารณาข้ามเว้นเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค 

 ต่อจากน้ันได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเน่ืองจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังน้ันจึงเรียน เชิญ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุม 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” 
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2563 และประธานฯ แจ้งว่าขณะน้ีเป็นเวลา 14.04 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด 
(มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 8 ราย  ถือหุ้นรวม 104,681,640 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 77 
ราย ถือหุ้นรวม 190,195,980 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 294,877,620 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 54.0069 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 จากน้ัน ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

เริ่มการประชุม 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงาน
การประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข 

  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซ่ึงวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 
ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,401,780 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,401,780 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 5 ราย จ านวนหุ้น 2,524,160 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 90 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

297,401,780 หุ้น  

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผูร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการด าเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

การเติบโตของจ านวนผู้ป่วย 

ในปี 2562 จ านวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.46 ในส่วนของจ านวนผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.40 ส่วนจ านวนวันนอนของผู้ป่วยใน เม่ือ
เปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.45 

การด าเนินการงานโรงพยาบาลฯ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดด าเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จดทะเบียนและให้บริการ จ านวน 171 เตียง 
โดยได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็นห้องพักผู้ป่วยทั่วไปจ านวน 154 เตียง 
ห้องพักผู้ป่วย ICU 12 เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอีกจ านวน 5 เตียง อย่างไรก็ดี  เพื่อเป็นการเตรียมรองรับผู้ป่วยในอนาคต 
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บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจ านวน 1ชั้น ซ่ึงจะท าให้โรงพยาบาลฯ สามารถ
เปิดด าเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ จ านวน 198 เตียง  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ 

การได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) 

ตามที่บริษัทได้ ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความม่ันใจ ความไว้วางใจ ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมแล้วในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 
2562 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

นอกจากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC โดยในปี 2562 ท่านประธานกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Anti-
Corruption: the Practical Guide (ACPG) ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เม่ือวันที่  9 – 10 
พฤษภาคม 2562   

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า 
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ
อย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และมิได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระส าคัญของงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 
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สรุปสาระส าคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2562 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49.21 69.08 (28.76) 
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน - 30.00 (100.00) 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 48.94 33.76 44.97 

สินค้าคงเหลือ 21.67 16.28 33.08 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 1,603.73 1,640.43 (2.24) 

รวมสินทรัพย์ 1,751.26 1,816.96 (3.62) 

รวมหน้ีสิน 433.77 539.07 (19.53) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,317.48 1,277.90 3.10 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,751.26 1,816.96 (3.62) 

สรุปสาระส าคัญ งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2562 2561 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 816.58 532.89 53.24 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (571.59) (386.17) 48.02 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย (4.73) (4.38) 7.96 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (123.63) (87.46) 41.36 

ก าไรส าหรับปี 96.41 48.43 99.06 

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562  
หน้า 100 - 142 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ประเภท
รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้
รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ส าหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบส าคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบส าคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562 
หน้า 100 – 101   

และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิของบริษัทปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 99.06 คิด
เป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 11.61 ทั้งน้ี บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้น ซ่ึงมีผลจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการย้ายมาด าเนินการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกิจการ
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โรงพยาบาล ร้อยละ 53.24 ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีสัดส่วนเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ลดลง โดยสัดส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 71.17 และ 68.84 ตามล าดับ รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ก็
ลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 16.12 และ 14.89 ตามล าดับ ทั้งน้ี การลดลงของสัดส่วนของ
ต้นทุนและรายได้ในการบริหาร เกิดจากบริษัทฯ มีการใช้ต้ นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ในการด าเนินการที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เม่ือรายได้เพิ่มขึ้นจึงท าให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ลดลง และในปี 2561 
บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้นในช่วงเปิดด าเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ในขณะที่ในปี 2562 มีรายการ
พิเศษลดลง รายละเอียดการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562 หน้า 
81 – 91   

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซ่ึงวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย จ านวนหุ้น 127,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 91 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 297,529,280 หุ้น  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังน้ี 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 48 ก าหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซ่ึงจากผลการด าเนินงานของบริษัท 



โรงพยาบาลราชพฤกษ ์  หน้า 16 

 

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 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 

คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่า 
บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 96,412,692 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายอย่างน้อยจ านวน 4,820,635 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,822,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามที่
กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 36,642,000 
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน 

พร้อมกันน้ี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสม
อ่ืน ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังน้ัน จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.07 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 38,220,000 บาท  

อน่ึง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 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 าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2562  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 79.28 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเรียบ
เทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังน้ี 

ป ี 2562 2561 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 96.41 48.43 

จ านวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 76.44 45.97 

จ่ายปันผลระหว่างกาล  38.22  30.03 

จ่ายปันผลประจ าปี  38.22   15.94 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 79.28 94.92 

 
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประมวลรัษฎากร

มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 
20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และก าหนด
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้  
ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซ่ึงวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,822,000 
บาท ซ่ึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 
จ านวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 38,220,000 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 38,220,000 บาท โดยได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งน้ี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76 ,440,000 บาท หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของก าไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังน้ี 

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครั้งน้ี มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน คือ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 

1) นายวันชัย วัฒนศัพท์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3) นายศรีชัย ครุสันธ์ิ กรรมการบริษัท 

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีก าหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 
มกราคม 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป  ซ่ึงเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้พิจารณาโดยการเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระน้ัน เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดังน้ีคือ  

1) นายวันชัย วัฒนศัพท์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3) นายศรีชัย ครุสันธ์ิ กรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญนายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ และนายศรีชัย ครุสันธ์ิ
ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เม่ือกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม
หากมีข้อสงสัย 

  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้า
ห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการ
ลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระน้ีต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีจะขอให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว 
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ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 
ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาท าการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
เป็นราย ๆ ไป 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ท าการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังน้ี  

1. นายวันชัย วัฒนศัพท์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศัพท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

2. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

3. นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธ์ิ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจ านวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธ์ุ เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายวินัย  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 
เป็นต้นไป ซ่ึงท าให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า นายสุธน ศรียะพันธ์ุ  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มี
ความรู้ ประสบการณ์การท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานของนายสุธน ศรียะพันธ์ุ ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวอาจถูกเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการในบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 
86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯจึง
แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจ านวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธ์ุ เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายนายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 
เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สอง
ล้านบาท) ต่อปี ซ่ึงเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)  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 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  

เม่ือไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  

โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซ่ึงเท่ากับ
ค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)  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 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

บัตรเสีย 0 

วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 
ดังน้ี 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622  

 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 (บาท) ปี 2563 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 1,050,000 1,050,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 450,000 450,000 

3. ค่าสอบทานรายงานประจ าปี - - 

4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา - - 
รวม 1,500,000 1,500,000 

ทั้งน้ี ประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
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  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซ่ึงวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังน้ี 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622  
 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน

การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี  2563 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังน้ี  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 297,529,280 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 297,529,280 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระท่ี 9     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีได้ก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม 

และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีได้ก าหนดเพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ 

นายดุสิต บุดดี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 4 ประเด็น ดังน้ี 

1) วิกฤติการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อแผนการด าเนินการในการขยายเพิ่มเตียงของโรงพยาบาลหรือไม่ 
อย่างไร 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่โรงพยาบาลมี
จ านวนคนไข้ที่หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของปี 2562 จึงมีแผนเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในในส่วนที่เหลือ
อีก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องพักผู้ป่วยเด็ก โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินขออนุญาตจากกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ท าการตกแต่งเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นปี 2562 แล้ว และไม่มีความจ าเป็นต้องท าเรื่องขอระงับ แต่จะ
พิจารณาเปิดใช้งานจริงเม่ือใด ก็ต้องพิจารณาจ านวนคนไข้เป็นประเด็นหลัก เพื่อควบคุมต้นทุนส่วนที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรที่จะให้บริการ 
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้สร้าง
ความม่ันใจให้กับผู้รับบริการ โดยมีการลงทุนในหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อใช้ฆ่าเชื้อต่าง ๆ 
ในโรงพยาบาล และในกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลซ่ึงดูแลคนไข้ COVID-19 รายหน่ึง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสโรค
กับคนไข้โดยตรง ได้มีการ กักตัวที่บ้านและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ ขณะน้ีบุคลากรกลุ่มดังกล่าวปราศจาก
การติดเชื้อและมีสุขภาพแข็งแรง 

2) เหตุใด สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคู่สัญญาบริการกับกลุ่มผู้ป่วยจ่ายเงินเอง จึงปรับจากประมาณ ร้อยละ 
40 ต่อ  60 เป็น ร้อยละ 60 ต่อ 40 และแนวโน้มสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการที่มีการย้ายมา
ให้บริการที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โรงพยาบาลมีคนไข้เติบโตขึ้นทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คนไข้ในกลุ่มสัญญาบริการ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีการเติบโตในสัดส่วนที่มากกว่า สัดส่วนของรายได้เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มสัญญาบริการกับกลุ่มจ่ายเงินเองจึงเปลี่ยนไป และแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสัญญาบริการจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัย
จากการที่คนไข้ในกลุ่มประกันชีวิตและประกันสุขภาพเริ่มมีการรู้จักโรงพยาบาลราชพฤกษ์มากขึ้น ประกอบกับการที่
โรงพยาบาลมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการบริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งน้ี โรงพยาบาลยังด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Customer Relationship Management) โดยให้ความส าคัญในการประสานกับ
กลุ่มตัวแทนประกันชีวิตละประกันสุขภาพ มีการเยี่ยมคนไข้แทนตัวแทนประกัน และแจ้งตัวแทนประกันให้ทราบ และในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ได้มีมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ การแจกบัตรก านัลส่วนลดส าหรับการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้และ
ตัวแทนประกัน การให้ส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนเกินที่คนไข้ต้องจ่ายเอง และการอัพเกรดประเภทห้องพักให้กับคนไข้ เป็นต้น 

3) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรีเป็นอย่างไร 
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าห น้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ความสัมพันธ์กับ

โรงพยาบาลธนบุรีน้ันเป็นเพียงการถือหุ้นร่วมกัน โดยไม่ได้มีนโยบายหรือการบริหารร่วมกัน แต่จะมีความร่วมมือกันในด้านการ
จัดซ้ือร่วม ซ่ึงจะท าให้มีอ านาจต่อรองและการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาร่วมกันในเชิงวิชาการ
ด้วย 

4) หากต้องมีการชะลอแผนการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเดิม จะมีประเด็นการด้อยค่าของสินทรัพย์ในตัว
อาคารโรงพยาบาลเดิมหรือไม่  

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า 
โรงพยาบาลแห่งเดิม มีแผนการปรับปรุงและแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และมีการด าเนินการส ารวจอาคารและการ
ออกแบบเบื้องต้นแล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาด้อยค่าในทรัพย์สินดังกล่าว และหากมีการด้อยค่าในตัวอาคาร ก็จะมี
ผลกระทบทางบัญชีเพียงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีมูลค่าประมาณ 2 แสนบาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศิรริักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 5 ประเด็น ดังน้ี 

1) ในโครงสร้างของคณะกรรมการมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่ เน่ืองจากในวาระ
ที่ 6 จึงแจ้งว่ามีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า 
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาและ
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พิจารณาค่าตอบแทนด้วย (ทั้งน้ี จากการตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ในวัตถุประสงค์และเหตุผล วาระที่ 6 
หน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุม) 

2) โรงพยาบาลมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยหรือไม่ และมีการบริหารจัดการรวมทั้งนโยบายอย่างไร 
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ 

มีกรรมการ จ านวน 2 ชุด คือกรรมการบริษัท  และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และท าหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้
พิจารณากันโดยถี่ถ้วนแล้วว่าด้วยหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้างเล็ก จึงได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจ าปี 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงมาโดยตลอด โดยจัดท ากลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยมี
คณะด าเนินงานจัดประชุมทุกวันพุธ ประกอบด้วยแพทย์และฝ่ายบริหาร โดยมีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ทั้งความเสี่ยงของคนไข้ บุคลการ และชุมชน 

3) โรงพยาบาลมีการรายงานผลวิกฤติความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไร  
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากภาวะวิกฤติการณ์ 

COVID-19 เป็นเหตุให้คนไข้มีความรู้สึกไม่กล้าใช้บริการโรงพยาบาล จึงมีความเสี่ยงในด้านของรายได้ที่จะลดลง อย่างไรก็ตาม 
จากการที่โครงสร้างของกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีไม่ถึงร้อยละ 1 ของจ านวนคนไข้ทั้งหมด จึงได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งที่รายได้หลักอยู่ที่คนไข้ต่างชาติ  ทั้งน้ี ผลกระทบในเชิงรายได้จากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 เริ่มมีผลเม่ือปลายเดือนมีนาคม 2562 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายปรับลดจ านวนบุคลากรหรือปรับลด
อัตราเงินเดือน แต่ใช้นโยบายการจัดการเวรปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจ านวนผู้ป่วย เพื่อการประหยัดต้นทุน 
และในเชิงการบริหารการเงิน บริษัทฯ ได้เจราจาพักการช าระเงินต้นกับทางสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเบิกใช้
เงินกู้จากตั๋วเงินใช้เงินดอกเบี้ยต่ า (ร้อยละ 2 ต่อปี) ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล จ านวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการ
ส ารองเงินสดหากเกิดสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อ 

4) ข้อมูลจากงบรายงานประจ าปี กรณีมีการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 50 ปี อยากทราบว่าเป็นทรัพย์สิน
ประเภทใด 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่า
เสื่อมราคาที่ก าหนดระยะเวลาตัด ระยะเวลา 50 ปี เป็นเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารโรงพยาบาล ไม่รวมตกแต่ง ทั้งน้ี  บริษัทฯ 
พิจารณาก าหนดนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการประเมินระยะเวลาในการใช้งานที่คาดว่าจะใช้ได้จริง โดยมีการ
รับรองจากวิศวกรควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย 

5) จากสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยปี 2562 ลดลงจากปี 2561 และข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ที่แสดง
จ านวนหน้ีสินที่ลดลง แต่เหตุใดยอดดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ กลับสูงขึ้น 

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท  ได้ชี้แจงว่า 
เน่ืองจากข้อมูลที่แสดงจ านวนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นข้อมูลที่แสดงยอดคงค้างของหน้ีสิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคมของแต่ละปี ไม่ได้แสดงยอดหน้ีเฉลี่ยที่มีในแต่ละช่วงเวลาของปี จึงท าให้อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  โดย
ความเป็นจริง บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้มากในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ดังน้ัน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทฯ จึงมียอดหน้ีที่
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ไม่สูง แต่เริ่มมีค่าดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดหน้ีเฉลี่ยที่ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันทั้งปี จึงมีค่าดอกเบี้ยจ่ายที่สูงกว่า ดังน้ัน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินจะลดลง แต่ยอดหน้ีเฉลี่ยทั้งปีของปี 
2562 สูงกว่าปี 2561 ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2562 จึงสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายปี 2561 

คุณศิริศักษ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังน้ี  

1) เรื่องสภาวะการแข่งขันในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไร 
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากการประเมิน

จ านวนผู้ป่วยใน โดยการสังเกตการณ์ประจ าวัน  พบว่า จ านวนคนไข้เริ่มลดลงทั้ง 3 แห่ง แต่จ านวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ก็ยังมีจ านวนมากกว่าคู่แข่งขัน 

2) คาดการณ์เป้าหมายในการเติบโตในระยะ 3 –5 ปีของโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไร 
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์

ปัจจุบัน ท าให้ค่อนข้างคาดการณ์อนาคตยาก อย่างไรก็ตาม จากการที่โรงพยาบาลสามารถขยับการครองส่วนแบ่งตลาดจาก
อันดับ 3 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ซ่ึงมีผลจากความเชื่อม่ันของผู้รับบริการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
และบริการในระดับที่ผู้รับบริการประทับใจ  จึงค่อนข้างเชื่อม่ันว่า โรงพยาบาลจะสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ นอกจากน้ัน ก็มี
นักลงทุนและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง สนใจโรงพยาบาลของเรามากขึ้น จึงคาดว่าในระยะยาวศักยภาพของโรงพยาบาลน่าจะ
เพิ่มขึ้น 

นายแพทย์จักรินทร์ สราญฤทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังน้ี  

1) ตามที่บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งเดิม มีโอกาสที่กลุ่มคนไข้เงินสดของ
โรงพยาบาล จะย้ายไปเป็นกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่  

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กลุ่มผู้รับบริการ
เป้าหมายจะเป็นคนละกลุ่มกับผู้รับบริการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โดยเป็นกลุ่มที่มีก าลังจ่ายอยู่บ้าง แต่ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วกว่าการใช้บริการของรัฐ ทั้งน้ี โรงพยาบาลแห่งเดิมจะมีขีดความสามารถจ ากัด โดยเน้นการรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้น 
และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัด หรือการท าคลอด จะท าที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน
เท่าน้ัน ในขณะที่จะบริหารต้นทุน โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในบางส่วนกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เช่น การตรวจของ
ห้องปฏิบัติการ ระบบซักรีด โรงครัว งาน back office เป็นต้น โดยมีการด าเนินการตามโครงการไปบางส่วนแล้ว  แต่
เน่ืองจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องพิจารณาประเมินโครงการอีกครั้งหน่ึง 

2) จากที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในสัดส่วนที่สูงมาโดยตลอด หากมีความจ าเป็นต้องลงทุนจะมีการลด
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลมากน้อยหรือไม่ หรือจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนใด  

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการ
บริษัทยังคงยึดนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เช่นเดิม โดยการจ่ายปันผลในอัตราปัจจุบัน คิดเป็น
ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับราคาจ าหน่ายหุ้น IPO ซ่ึงถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่สูง และผู้ถือหุ้นควรจะ
ได้เงินปันผลที่พอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาความเพียงพอและความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุนก่อนการ
จ่ายปันผลทุกครั้ง 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.09 น. 

 ลงช่ือ    ประธานที่ประชุม 
 นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์   
  รองประธานกรรมการ 

 

 ลงช่ือ    ผู้บันทึกการประชุม 
 (นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ) 
  เลขานุการบริษัท 
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ประวัติของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 
กรรมการ  

รับต าแหน่ง ปี 2536 อายุ 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.44 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

 ปริญญาบัตร วปอ.(วปอ.50)  วิทยาลยัปอ้งกันราชอาณาจักร 
 อนุมัติบตัรผู้เช่ียวชาญ สาขาเวชศาสตร์ปอ้งกัน   
 แพทยสภา 
 แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกจิ 

2536 – ปจัจบุัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด 
(มหาชน) 

2556 – 2559 อธิบดีกรมการแพทย ์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

2555 – 2556 รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

2554 – 2555 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

ดร.ธีระศักด์ิ ณ ระนอง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

รับต าแหน่ง ปี 2559 อายุ 45 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
 ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter 
 ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) 
 advanced audit committee program รุ่น 26/2016 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกจิ 

2559 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด (มหาชน) 
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2558 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

2557 – ปจัจบุัน กรรมการบริหารเงิน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

2552 – 2554  อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การ
ท่องเทีย่วยัง่ยืน 

2553 – 2554 อนุกรรมการบริหารความเสีย่ง การประปานครหลวง 

2546 – 2559  Full-time Lecturer MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2540 – 2559  Full-time Lecturer ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

รับต าแหน่ง ปี 2558 อายุ 47 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.0026 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015  Thai Institute of Directors (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกจิ 

2556 – 2558 ผู้อ านวยการ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2557 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดช่ัน จ ากัด 

2558 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท  สบายเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปจัจบุัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปจัจบุัน กรรมการ บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดช่ัน จ ากัด 

 

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ประวัติของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชื่อเปน็ผู้สอบบัญชี 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชือ่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด 
สถานท่ีต้ัง :  100/19 ช้ัน 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ :  02-645-0080 
โทรสาร :  02-645-0020 
Email :  pva@pvaudit.co.th 

ประวัติ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด (PVA) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556 โดยคุณประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต ซ่ึงเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชีมำ 30 ปี เพื่อให้บริกำรกำรตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั่วไป บริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกองทุนรวม 

วิสัยทัศน์ 

เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

พันธกิจ 

- น ำเสนอบริกำรที่ได้มำตรฐำนสำกล 

- สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ บนพื้นฐำนของวิชำชีพ 
- พัฒนำบุคคลำกรให้เป็นผู้สอบบัญชีที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ โดยยึดม่ันในหลักจรรยำบรรณและปฏิบัติงำนด้วย

ควำมเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม 

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner 

คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท ำงำนที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ธันวำคม 2530 ถึง มิถุนำยน 2546 และ  
- ร่วมงำนกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ตั้งแต่ กรกฎำคม 2546 จนถึง ธันวำคม 2556  

มีประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบบริษัทหลำกหลำยประเภทธุรกิจ และบริษัทขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่บริหำรโดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำกมหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

คุณเทอดทอง เทพมังกร 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท ำงำนที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ปี 2527 ถึง มิถุนำยน 2552  
- ร่วมงำนกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ตั้งแต่กรกฎำคม 2552 จนถึง ธันวำคม 2556  

มีประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบบริษัทหลำกหลำยประเภทธุรกิจ โดยเฉพำะเก่ียวกับธุรกิจกำรธนำคำร และบริษัท
ขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำบัญช,ี ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (MBA) และ ปริญญำโท สำขำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท ำงำนที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี 2551  
- ท ำงำนที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ตั้งแต่ ปี 2551 ถึง ปี 2556 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ  
- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

คุณชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

ประสบการณ์การท างาน 

- ท ำงำนที่บริษัท ส ำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ตั้งแต่เมษำยน 2544 ถึงธันวำคม 2544  
- ท ำงำนที่บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จ ำกัด ตั้งแต่ธันวำคม 2544 ถึง กันยำยน 2546  
- ท ำงำนที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ตั้งแต่ ตุลำคม 2546 ถึง กุมภำพันธ์ 2556 

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำกมหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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คุณรฐาภัทร ลิ้มสกุล 

ประสบการณ์การท างาน 

- บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ตั้งแต่ เมษำยน 2548 ถึง กุมภำพันธ์ 2556  

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะบัญชี สำขำสอบบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

การมอบฉันทะ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ คือ  

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน  
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (ผู้มอบฉันทะ

จะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)  
(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้
หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง
เอกสารดังต่อไปน้ีก่อนเข้าประชุม  

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าประชุม  

1.  ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  

1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ 
ผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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2.  ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น  
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น  

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  

3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย หรือ
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี  

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ัน อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลน้ัน
ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได้ ทั้งน้ี จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่  

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลน้ัน รับรองความถูกต้องของค าแปล 
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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

หมวดท่ี 1   
บทท่ัวไป 

ข้อ 1.  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  

ข้อ 2.  ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ีหมายถึง บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็น อย่างอ่ืนใน
ข้อบังคับน้ี  

ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอ่ืนที่มีผลใช้บังคับหรือเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการของบริษัท  

หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการ  

ข้อ 15.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย 
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง   
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3)  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

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

 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

ข้อ 18.  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ  

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

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

  กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  

ข้อ 20.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ 
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ข้อ 21.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล
ซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน   

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน 
กรรมการที่ยังเหลืออยู่  

ข้อ 22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท   

 ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

ข้อ 23.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ   

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย  

ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมน้ันหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม   

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด 
ประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้  

ข้อ 26.  ในการด าเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท   
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ข้อ 27.  หา้มมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอ่ืนใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อ 
ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้น้ัน  

ข้อ 28.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม ในสัญญาใดที่
บริษัทท าขึ้น หรือในกรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  

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

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

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท   

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร   

 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว  

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

 ทั้งน้ี สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของบริษัท หรือที่อ่ืนใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม    

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม ประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือ
นัดประชมุไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว  

ข้อ 35.  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการน้ีต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม   

 เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้   

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง 
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า เจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย  

ข้อ 36.  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด  

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

ข้อ 38.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  

(2)  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน  
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน  
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หมวดท่ี 7 
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ข้อ 40.  รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 41.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ ต้องจัดท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท  

ข้อ 42.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ ประชุม 
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และ
งบก าไรขาดทุนน้ันให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีไปให้  
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 และหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และ
หน้ีสินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการน้ี ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่าน้ันชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร 
หรือ หลักฐานเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้  

ข้อ 46.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด 
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย  

หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ข้อ 47.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร พอที่จะท า
เช่นน้ัน และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย  

ข้อ 48.   บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี   หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A. (General Form) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref:  Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 

 เขียนที่   
 Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 Date  Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ   
     I/We  Nationality 

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

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

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

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

 หุ้นสามัญ 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)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

 (3)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  หรือพึงจะเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
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 ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 

 เขียนที่   
 Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 Date  Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ   
     I/We  Nationality 

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

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

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

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

 หุ้นสามัญ 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)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

 (3)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  หรือพึงจะเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

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

 วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 
Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the AGM 2020 on 23rd April 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 ดังน้ี 
   (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 2563 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating results of the Company 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 ดังน้ี 
   (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 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 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 ดังน้ี 
   (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 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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 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 ดังน้ี 
   (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 ดังน้ี  
   (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 directors 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา 
  Election of the individual director   MR. Suphan Srithamma 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายธีระศักด์ิ ณ ระนอง 
  Election of the individual director   MR. Teerasak Na Ranong 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
  Election of the individual director   MR. Saran Supaksaran 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 

 (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 ดังน้ี 
   (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 7.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the  

remuneration of the auditing for the year 2021 

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (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 ดังน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี 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 าไปในการประชุมน้ัน 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 

 ( )  
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หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 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. 

2. 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. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ 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 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขท่ี 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Friday, 23rd April 2021 at 13.30 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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (2)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (3)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (4)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (5)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (6)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

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

  (8)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (9)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (10)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 เขียนที่   
 Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.    
 Date  Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ   
     I/We  Nationality 

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

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

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

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

 หุ้นสามัญ 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)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ  
Province  Postal Code   ,or 

 (3)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
 Age years,  residing at 

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

จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
Province  Postal Code    
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  หรือพึงจะเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
To grant the partial shares as follows: 

  หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง  
Ordinary share  shares, and having the right to vote equal to  votes, 

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

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด เสียง 
Total amount of voting rights  votes. 

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

 วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 
Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the AGM 2020 on 23rd April 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 ดังน้ี 
   (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 2563 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating results of the Company 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 ดังน้ี 
   (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 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 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 ดังน้ี 
   (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 าหรับผลการ
ด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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 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 ดังน้ี 
   (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 ดังน้ี  
   (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 directors 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา 
  Election of the individual director   MR. Suphan Srithamma 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายธีระศักด์ิ ณ ระนอง 
  Election of the individual director   MR. Teerasak Na Ranong 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
  Election of the individual director   MR. Saran Supaksaran 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda No.  7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the  

remuneration of the auditing for the year 2021 

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (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 ดังน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี 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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขท่ี 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Friday, 23rd April 2021 at 13.30 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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 ดังน้ี 
(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 เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No.  Re: Election of director(s) (continued) 

  (1)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (2)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (3)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (4)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (5)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (6)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

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

  (8)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (9)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

  (10)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 

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

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

รับต าแหน่ง ปี 2558 อายุ 47 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.0026 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015  Thai Institute of Directors (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกจิ 

2556 – 2558 ผู้อ านวยการ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2557 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดช่ัน จ ากัด 

2558 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท  สบายเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปจัจบุัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปจัจบุัน กรรมการ บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดช่ัน จ ากัด 

 

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)
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ดร.ธีระศักด์ิ ณ ระนอง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

รับต าแหน่ง ปี 2559 อายุ 45 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563       5/5 ครั้ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
 ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter 
 ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) 
 advanced audit committee program รุ่น 26/2016 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกจิ 

2559 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด (มหาชน) 
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2558 – ปจัจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

2557 – ปจัจบุัน กรรมการบริหารเงิน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

2552 – 2554  อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การ
ท่องเทีย่วยัง่ยืน 

2553 – 2554 อนุกรรมการบริหารความเสีย่ง การประปานครหลวง 

2546 – 2559  Full-time Lecturer MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2540 – 2559  Full-time Lecturer ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 

ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง (เริ่ม 12.30 น.) 
 

แสดงบัตรประจ าตัว 
 

ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.30น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
 

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้อง

ครบถ้วน  

- แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง 

สอบทานและตรวจสอบความถูกต้อง 
 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 13.30 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้

ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน  

หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันน้ี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้น
ที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพยีงทางใดทางหน่ึงเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ 
ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1  ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียง  

ส่วนที่ 2  ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 ซ่ึงวาระน้ี
ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง 
ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
หรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์  

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ  

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 
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แผนท่ีสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 

 

 

 

 

ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขที่ 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  

โทรศัพท์: 043 333 555 ต่อ 1401, 4004, 4054 อีเมล์ : chatsiam.j@rph.co.th 



 

 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม 

บริษัท โรงพยาบลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้า .............................................................................................................. ...................................................... 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .................................................................  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) โดยถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนทั้งสิ้น ..................................................................................... หุ้น 

ขอรับรายงานประจ าปี 2563 โดย 

 (    ) ขอให้บริษัทน าเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (23 เมษายน 2564) 

 (    ) ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าตามที่อยี่ระบุไว้ในเอกสารน้ี 

 ลงช่ือ  ................................................................... . ผู้ถือหุ้น 

 (...................................................................)  

ชื่อ – นามสกุล     
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   

 

เพื่อเป็นการลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ ตามมาตรการลดปัญหาโลกร้อน และการประหยัดค่าใช้จ่าย 

บริษัทจึงไม่มีนโยบายจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มไว้เผื่อ จะจัดพิมพ์ตามจ านวนที่ขอล่วงหน้าไว้เท่าน้ัน หากท่านยังคงมีความ

ประสงค์จะขอรับรายงานในแบบรูปเล่ม กรุณาตอบกลับแบบฟอรม์ฉบับนี้ ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2564  

 

ตามท่ีอยู่นี้ 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000 

 หรือ 

- โทรสารหมายเลข 043-236835  
- e-mail: chatsiam.j@rph.co.th  
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
456 หมู่ที ่14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835 

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

ratchaphruek hospital 

043-333-555 

@rphline 


