
 
หนังสือนัดประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแกน่ 
เลขที ่456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 40000 

 

 

เปิดรบัลงทะเบียน 12.30 น. 

เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการลงทะเบยีน  
ผูเ้ขา้รว่มประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 

มาแสดงต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

 
 
* งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงคใ์หล้ด/
เลกิการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

* ดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 บรษิทัฯ ของดบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนงดรบัประทานอาหารในบรเิวณจดัการประชมุโดยเดด็ขาด เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจาย
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 
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มาตรการและแนวปฏิบติัส าหรบัผูถื้อหุ้นในการเข้ารว่มประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท โรงพยาบาลราช
พฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มคีวามห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ พนกังานผูป้ฏบิตัหิน้าที ่ผูท้ี่
มสี่วน เกีย่วขอ้งทุกท่าน รวมถงึไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครดั บรษิทัจงึขอแจง้ใหท้ราบถงึมาตรการและแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2565 (“มาตรการและแนวปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุม”) ดงันี้ 

1. บรษิทัไดค้ านึงถงึการสรา้งการก ากบัดูแลทีด่ใีนดา้นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม บรษิทัจงึเผยแพร่
หนังสือ เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 
https://rph.co.th/investor-relations/ar/ หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์ประเภทเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด 

2. ขอความรว่มมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 

2.1 ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนไดโ้ดยการกรอก 
ขอ้มูลในหนังสอืมอบฉันทะทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ หรอืดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทั และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมาที ่ 
 เลขานุการบริษทั  
 บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
 456 หมู่ 14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง  
 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 (บรษิทัแนะน าใหท้่านออกเสยีงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) 

2.2 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นการล่วงหน้าได ้จนถงึวนัที ่20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 • สง่มาทีบ่รษิทัพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ  
• E-mail: ir@rph.co.th  หรอื chularat.s@rph.co.th 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบตัิตาม
มาตรการและแนวปฏบิตัิในการเขา้ร่วมประชุมอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงันี้ 

3.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งปฏบิตัติามมาตรการของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เพื่อเขา้ประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 

• แสดงใบรบัรองการไดร้บัวคัซนีครบ 2 เขม็ ทางหน้าจอโทรศพัทห์รอืรูปแบบเอกสาร กรณีไดร้บั 1 
เขม็ ใหแ้สดงนดัหมายเขม็ 2  

• กรณีไม่ไดร้บัวคัซนี ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกนิ 72 ชัว่โมง กบัเจา้หน้าทีค่ดักรองบรเิวณประตู
ทางเขา้หอ้งประชุม 

https://rph.co.th/investor-relations/ar/
mailto:ir@rph.co.th
mailto:chularat.s@rph.co.th
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3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพส าหรบัผู้เข้าประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565  ด้วยตนเองและตามจรงิ และต้องผ่านจุดคดักรองที่บรษิัทจดัเตรยีมขึน้ก่อนเขา้
บรเิวณหรอืสถานทีก่ารจดั ประชุมของบรษิทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเข้ารว่มประชุม 

• ผูถ้อืหุน้ทีม่ปีระวตัเิดนิทางไปต่างประเทศ หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรอืเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วงเวลา 10 วนัก่อนการประชุม 

• ผูถ้อืหุน้ทีม่ไีขห้รอืมอีุณหภูมริ่างกาย 37.5 องศาเซลเซยีลขึน้ไป มอีาการไอ มนี ้ามูก เจบ็คอ จมูก
ไม่ไดก้ลิน่ หรอืมอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ หรอือาการทีอ่าจสงสยัว่าตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 

• ผูถ้อืหุน้ทีม่บีุคคลในครอบครวัหรอืบุคคลใดทีม่คีวามใกลช้ดิอยู่ในพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

• ผู้ถือหุ้นหรอืบุคคลใกล้ชดิเขา้ร่วมกจิกรรมที่มผีู้ชุมนุมเกิน 100 คน ในช่วงเวลา 10 วนัก่อนการ
ประชุม 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
แทนได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว ้ณ จุดคดักรองอย่างครบถ้วน
และเพยีงพอ 

 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคดักรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการที่อยู่ในความเสี่ยง บริษัทจะติด
สติ๊กเกอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ประจ าตวัไวบ้นเสือ้ของผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่าน 

 3.4 ผู้เขา้ร่วมประชุมต้องเตรยีมหน้ากากอนามยัของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตัง้แต่จุดคดั
กรองจนการประชุมเสรจ็สิน้ เพื่อความปลอดภยัต่อตนเองและบุคคลขา้งเคยีง หากระหว่างการประชุมม ีอาการไข้ ไอ 
น ้ามกูไหล เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถ้อืหุน้ และตดิต่อเจา้หน้าที่ ของบริษัท เพื่อรับการ
ตรวจรกัษาตามขัน้ตอน 

 3.5 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมควรท าความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอลห์รอืเจลแอลกอฮอลท์ัง้ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมประชุม หรอืก่อนออกจากสถานทีเ่ขา้ร่วมการประชุม รวมถงึทุกครัง้ทีม่กีารสมัผสัจุดเสีย่งทีจ่ะอาจเกดิเชือ้โรค 

 3.6 บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจดัประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออดัของผู้เขา้ร่วมประชุม โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถงึการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบยีน 

 3.7 บรษิทัไดเ้น้นย ้าเจา้หน้าดแูลสถานทีจ่ดังานเกีย่วกบัการท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี ้และอุปกรณ์ทุกชนิดใน
บรเิวณพืน้ทีก่ารจดัประชุม ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดหรอืแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม ่าเสมอ 

 3.8 บรษิทัไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในที่ประชุม
โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะท าความสะอาด
ไมโครโฟนดว้ยน ้ายาท าความสะอาดทนัท ีอย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้สามารถเขยีนค าถามส่งใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อ
จดัสง่ค าถามแก่ประธานในทีป่ระชุมต่อไป 

 3.9 บรษิัทงดบรกิาร ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรบัประทานอาหารในหอ้งประชุม แต่
สามารถดื่มน ้าไดเ้พื่อลดการสมัผสัและลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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 3.10 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมอืให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมเผื่อเวลาเพื่อการด าเนินการต่าง ๆ ก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 3.11 บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ม่ผ่านการคดักรองหรอืไม่ท าแบบสอบถามสขุภาพ
ส าหรบัผูเ้ขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เขา้สถานทีป่ระชุม 

 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการประกาศมาตรการเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัเหน็ว่าเหมาะสมต่อไป  

บรษิทัฯ ขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสงู และหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุก
ท่านเป็นอย่างด ี

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
(นางสาวจุฬารตัน์ ศริสิงิห)์ 

เลขานุการบรษิทั 
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ที ่RPH-SET 004/2565 

  วนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 
  2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (รปูเล่มแบบดจิทิลั) 
  3.  ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
  4.  ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
 5.  ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูส้อบบญัช ี
 6.  ค าชีแ้จง วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และเอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธทิีผู่เ้ขา้รว่ม

ประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
 7.  ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 8.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 9.  ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ที่

ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้
 10. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  
 12. แบบขอรบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรอื 
  หนงัสอืรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบบัรปูเล่ม  

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้รยีก
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 13 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแกน่ เลขที ่456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดั
ขอนแกน่ 40000 โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2564 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประ เทศไทยภายใน  14 วัน  นั บตั ้ง แต่ วันประชุ ม  พร้ อมทั ้ง เ ผยแพร่ ทา ง เว็ บ ไซต์ ของบริษั ท 
(https://rph.co.th/investor-relations/ar/) หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึไวถู้กตอ้ง 
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ในรอบปี 2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report)) 

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรบัปี 2564 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 (งบการเงินประจ าปี 2564 (ปรากฏในส่วนที ่3 งบการเงิน แบบ 
56-1 One Report) ) 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงาน ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดว่าบรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตาม
บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ขอ้บงัคบับรษิทัฯและผลประกอบการแลว้ เหน็ว่าบรษิทัฯ มี
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 จ านวน 402,993,409 บาท ทนุส ารองตามกฎหมาย 
ณ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 41,342,000 บาท จึงขออนุมตัิจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่ 
จ านวน 13,258,000 บาท ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 บรษิัทฯ มทีุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
54,600,000 บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็จ านวน 

พรอ้มกนันี้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณา
ตามบทบัญญตัิของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบังคบัของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ 
สถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายแลว้เหน็ว่า ณ สิ้นปี  2564 บรษิทัฯ มกี าไร
สะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรอยู ่และบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงั
หักส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ดงันัน้ จงึเหน็ควรอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธ ิส าหรบัรอบระยะเวลา
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บญัช ี1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ให้กบัผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงนิสด ในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 136,500,000 บาท  

อนึ่ง ในระหว่างปี 2564  บรษิัทฯ ได้มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่4/2564  ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม 2564 – 30 มถิุนายน 2564 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามญัจ านวน 546,000,000 หุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.05 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 27,300,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ไปแลว้เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2564 

บรษิัทฯ จ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2565 และก าไรสะสมเป็นเงนิสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญั
จ านวน 546,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท และในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.30 
บาท) รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 163,800,000 บาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 40.60 ของก าไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกบั
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลเรยีบเทยีบระหว่างปี 2561- 2564 ดงันี้ 

ค าอธิบาย 2561 2562 2563 2564 
อตัราก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 48.43 96.41 93.84 402.99 
จ านวนเงนิทีจ่่ายเงนิปันผล (ลา้นบาท) 45.97 76.44 70.98 163.80 
จ่ายปันผลระหว่างกาล 30.03 38.22 16.38 27.30 
จ่ายปันผลประจ าปี 15.94 38.22 54.60 136.50 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 94.92 79.28 75.64 40.65 

 
 ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดติภาษเีงนิปันผลตามหลกัเกณฑ์ก าหนดในประมวล
รษัฎากรมาตรา 47 ทว ิโดยเงนิปันผลจ านวน 0.25 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธขิองกจิการทีเ่สยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงนิปันผลสามารถหกัเครดติภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงนิปันผล 

 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่11 มนีาคม 2565 (วนัขึน้
เครื่องหมาย XD คอื 10 มนีาคม 2565) และก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอน เนื่องจากตอ้งรออนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้กอ่น 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ความเหน็คณะกรรมการ : ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ
จ านวน 2 คน ไดแ้ก ่
  1)  นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์   ประธานกรรมการ 
  2)  นายวลัลภ เหลา่ไพบลูย ์  รองประธานกรรมการ   
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
ปัจจุบนับรษิทัยงัไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการ (โดยกรรมการทีไ่ม่มี

สว่นไดเ้สยี) พจิารณากลัน่กรองถงึเกณฑ ์คณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความเป็นผู้
มคีุณธรรมและจรยิธรรม รวมถงึผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้ จงึเหน็ควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 2 คน นายสุธน ศรยีะพนัธุ์และนาย
วลัลภ เหล่าไพบลูย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

1) กรรมการทัง้ 2 คน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญที่
หลากหลายวชิาชพีอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2) กรรมการทัง้ 2 คน มคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต 

3) ในรอบปีทีผ่า่นมา กรรมการ ทัง้ 2 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยในระหว่างการประชมุ
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีห่ลากหลายและเป็นประโยชน์กบับรษิทั 

4) ผลงานของกรรมการทีอ่อกตามวาระ มดีงันี้ 
(1)  นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ โดยเป็นทีป่รกึษาของบรษิทัอื่น

ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั แต่ได้
แจ้งเรื่องดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทราบแล้ว และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2563 มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั 

(2) นายวลัลภ เหล่าไพบูลย์ เป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้บรษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบรบิทของ
บริษัทและการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทัง้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพการแขง่ขนัทาง
ธุรกจิกบับรษิทัฯ  

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสยี) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และ
พจิารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
แต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 2 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่ประวตัแิละขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏอยูใ่น สิง่ทีส่่งมาด้วย 3  

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แจ้งผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท 
(www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบถงึสทิธิ
ในการเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหน้าและเสนอชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอวาระหรอืชือ่
บุคคลเขา้มาใหพ้จิารณา 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

  



  

 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)                                                                               Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 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 
 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่  

ความเห็นคณะกรรมการ : มมีตเิหน็ชอบและเหน็ควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการของบรษิทั จากเดมิม ี8 เพิม่ใหม่เป็น 9 คน เพื่อใหส้อดรบักจิการ
และการเตบิโตของบรษิทั พรอ้มกบัแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 คน คอื นายอดสิร ถาวรธนสาร ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญด้านการเงนิและการลงทุน 
สามารถใหค้ าแนะน าเพือ่ใหบ้รษิทั มกีารบรหิารจดัการในเรื่องของการเงนิเป็นอย่างด ีและยงัมคีวามรูด้า้นการ
ลงทนุอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคต 

ทัง้นี้ ประวตัแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏอยูใ่น สิง่ทีส่่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม) 

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
(ค านวณตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง) 

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2565 ปี 2565 ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

คณะกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ

บรษิทั 
- กรรมการบรษิทั 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
12,500 
12,500 

 
12,500 
12,500 

 
15,000 
15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(โบนัสประจ าปี) 
(เสนอปี 2565) 

กรรมการบรษิทัฯ จะไดร้บับ าเหน็จรอ้ยละ 2 ของเงนิจา่ยปันผล 
แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ใหม้ผีลตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
2565 โดยก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรปูเบี้ยประชมุต่อครัง้ คา่ตอบแทนกรรมการรายเดอืน และบ าเหน็จค่า
บ าเหน็จกรรมการ (โบนัสประจ าปี) ซึง่กรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากลัน่กรองถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้
พจิารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกจิ, ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก าไรสุทธิของบรษิัท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ ตามอตัราทีป่รากฏในตาราง  

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 (ค่าเบี้ยประชมุและค่าตอบแทน) รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 
2,000,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 ทัง้นี้ ก าหนดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
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ใหม้ผีลตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนค่าบ าเหน็จกรรมการ (โบนัสประจ าปี) ใหเ้ริม่มผีลตัง้แต่ 1 
พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไปเชน่กนั  

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัปรบัสวสัดิการรกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปีของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัปิรบั

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปีของกรรมการ โดยก าหนดวงเงนิการรกัษาพยาบาลและตรวจ

สุขภาพประจ าปี วงเงนิไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าวงเงนิเดิมจ านวน 100,000 บาท (สวัสดิการ

รกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปี วงเงนิเดมิจ านวน 200,000 บาท) 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

ความเหน็คณะกรรมการ : ใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 

 นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่ 4917 หรอื 
 นายเทอดทอง  เทพมงักร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่  3787 หรอื 
 นายอดุม ธนูรตัน์พงศ ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่  8501 หรอื 
 นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่ 9622 หรอื 
 นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่  10508 

 แห่งบรษิัท พวีี ออดิท จ ากดั หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นภายในส านักงานเดียวกนัเป็นผู้ลงลายชื่อใน
รายงานการตรวจสอบและสอบทานของบรษิทั และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2565  และคา่สอบ
ทานงบการเงนิรายไตรมาส รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนเดมิในปี 2564 

 ทัง้นี้  ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรอื ส่วนได้ส่วนเสยีระหว่างผู้สอบบัญชีกบับรษิัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และบรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัยอ่ย 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท) ปี 2565 (บาท) 
(ปีท่ีเสนอ) 

1. ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 1,050,000 1,050,000 1,050,000 
2.ค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 450,000 450,000 450,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชวี่ามคีวามเหมาะสม  

ทัง้นี้ ประวตัแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏอยูใ่น สิง่ทีส่่งมาด้วย 5 
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การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ : เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งตอบขอ้ซกัถาม หรอืชีแ้จงผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 

เพือ่ใหก้ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์และ
มคีวามยดืหยุ่นในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จงึไดม้มีตมิอบหมายใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย มอี านาจในการพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสม หากเกดิสถานการณ์ทีท่ าใหต้้องมี
การเปลี่ยนแปลงการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เพิม่เตมิ เช่น เปลี่ยนแปลง วนั เวลา สถานที ่วาระการ
ประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้ก าหนดไว้เดิม หรือด าเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ ค าแนะน ารวมทัง้ขอ้ปฏบิตัอิืน่ 
ๆ ทีอ่าจมปีระกาศเพิม่เตมิต่อไปในอนาคต และใหร้ายงานคณะกรรมการทราบต่อไป 

โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (Record 
Date) ในวนัที ่11 มนีาคม 2565 (วนัขึน้เครื่องหมาย XM คอื 10 มนีาคม 2565) เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้รว่ม
ประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และเรยีบรอ้ย บรษิทัฯ จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของ
วนัประชุม และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในการลงทะเบยีนใหร้วดเรว็
ยิง่ขึน้ โปรดศกึษาวธิกีารลงทะเบยีน และจดัเตรยีมเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัรายละเอยีดตาม 
สิง่ทีส่่งมาด้วย 6 โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 7  

เพือ่สง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อเขา้รว่มประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชมุครัง้นี้  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะ 
แบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 8 โดยเลอืกแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
โดยจะตอ้งยื่น และ/หรอื แสดงเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
รว่มประชมุตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 6 

อนึ่ง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดตาม สิง่ที ่
ส่งมาด้วย 9 เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงในนามผูถ้อืหุน้ได ้โดยขอความรว่มมอืท่านโปรดสง่หนงัสอืมอบ
ฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงาน
ลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชมุกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 ในวันศุกร์ที่ 22 
เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแกน่ เลขที ่456 หมูท่ี ่
14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 โดยพรอ้มเพรยีงกนัดว้ย ซึง่ผู้



  

 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)                                                                               Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 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 
 

 

ถอืหุน้สามารถศกึษาขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสยีงไดต้าม สิง่ทีส่่งมาด้วย 10  โดยมแีผน
ทีก่ารประชมุดงัรายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 11 

หากผู้ถือหุ้นมคี าถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมในครัง้นี้  สามารถส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงับรษิทัฯ ได้ทีอ่เีมล chularat.s@rph.co.th, ir@rph.co.th หรอืสแกน QR 
Code แนบทา้ยหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ โดยขอใหท้่านระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัท์ เพื่อบรษิทัฯ จะ
รวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นค าถามที่เกี่ยวขอ้งในที่ประชุมต่อไป กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรบัหนังสือนัด
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรอืหนังสอืรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็น
รปูเล่ม สามารถแจง้ความประสงคเ์พือ่ใหส้ านกังานเลขานุการบรษิทัไดร้บัทราบและจดัสง่เอกสารภายในวนัพุธ
ท่ี 20 เมษายน 2565  

 
  

                                                 ขอแสดงความนบัถอื 

  
 ( นายสธุน ศรยีะพนัธุ ์) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
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