
การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2562 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 



วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 
• รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม 
• พิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมทีไ่ดส้ง่
ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า 



วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 
• ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือ
หุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระ
ใด ให้กาเครื่องหมายถูก () หรือกากบาท () อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อใน
บัตรลงคะแนน 



วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 
• ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ประธานฯ จะขอให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี  ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และจะนับเฉพาะผู้ถือ
หุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง น ามาหัก
ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 



วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 
• (ต่อ) ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน

วาระนั้นๆ ส าหรับ    ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ ขอให้
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
หลังเสร็จสิ้นการประชุม 



• ส าหร ับวาระท ี ่  6 วาระพิจารณาอนุม ัต ิการเล ือกตั ้ง
กรรมการแทนกรรมการซึ ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยขอให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• (ต ่อ) และเก ็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถ ือห ุ ้นท ั ้งหมดที่
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลัง ทั้งนี้ ในวาระนี้บริษัทจะขอ
หยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจน
และถูกต้องจนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จ
สิ้น 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ถือเป็นบัตรเสีย และมี
ผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• (ต่อ) ในกรณีที ่ผู ้ถือหุ ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ชูบัตร
ลงคะแนนของท่านและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อสรุปผล
คะแนน และพิธีกรจะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนับคะแนนและ
การลงมติของวาระนั้นเป็นล าดับต่อไป หากในบางวาระต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจจะ
ขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้
การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• ในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลง
ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล 

• ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรง
ประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่
เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การด าเนินการที่เหมาะสม 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



• กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จ
สิ้นขอให้ท่านน าบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดลงทะเบียน 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน 



ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1 



เพือ่เปน็การส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  บรษิทัจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ 
• เสนอระเบยีบวาระการประชมุและรายชือ่บุคคลเพือ่รบัคัดเลอืกเปน็กรรมการล่วงหนา้ ส าหรบั
การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 ในชว่งระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่1 
ธนัวาคม 2561  

• สง่ค าถามเกีย่วกบับรษิทัลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าป ี2562 ในชว่ง
ระหวา่งวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2562  

ซึง่ปรากฏวา่ ในชว่งเวลาดังกล่าว ไมม่ผีูถ้อืหุ้นทา่นใดเสนอระเบยีบวาระการประชุม เสนอรายชือ่
บคุคลเพือ่รบัคัดเลือกเป็นกรรมการ และสง่ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ าป ี2562 นี ้



พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561  
เมื่อวันที ่ 28 มีนาคม 2561 

วาระที่ 2 



วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้
ก าหนดใหบ้รษิทัมหาชนจ ากดั ตอ้งจดัใหม้รีายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
และเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับริษัท
จดทะเบยีนนัน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุ้นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นในการประชมุครัง้ถดัไป 



VOTE  
RESULT 



รับทราบรายงานของ
คณะกรรมการ 

บริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงาน 

ของบริษัท ประจ าปี 2561 

วาระที่ 3 



บรษิทัจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2561 และรายงานของ
คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทั ประจ าป ี2561 รายละเอยีด

ปรากฏตามรายงานประจ าป ี2561 ในรปูแบบ CD-ROM  
ทีบ่รษิทัไดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชุมแลว้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



วิสัยทัศน์ VISION 
มุง่สูก่ารเป็นศนูยร์วมด้านการดแูลสขุภาพทีท่นัสมยั  
และไดร้บัความไว้วางใจมากทีส่ดุ 
To become “The most trusted high technology healthcare community” 

พันธกิจ MISSION 
น าเสนอทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและคุม้ค่า ในการใหบ้รกิาร การป้องกนั รกัษา  
และดแูลสขุภาพ ดว้ยทมีบคุลากรมืออาชพี และเครือ่งมือทีท่นัสมยั 
Principal mission is providing healthcare solution for prevention and treatment that is the best in class and value for money 
by professional team and advanced technology 

ค่านิยมองค์กร VALUES 
มากกว่าความรบัผดิชอบ  รว่มใจสร้างสรรค ์  
ยดึโยงลูกค้าเปน็ศนูยก์ลางดว้ยความเปน็มืออาชีพ 
Accountability | Collaborative Creativity | Customer centric with Professionalism 
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STRATEGIES 

Medical Cooperation 

Capacity Addition  
New Facility and Renovation of Existing Facility 

Marketing Initiatives and Strategy 

1 

2 

3 
Digital Hospital Transformation 



MEDICAL COOPERATION 
1 



สง่ต่อผูป้่วยเปลีย่นไต 
กบั 9 โรงพยาบาลพนัธมิตร 

ลงนามความร่วมมือ  



24 

Paknampo 1 and 2 Hospital 

Nakhon Sawan 

Population (people) 1.07 mm 

IPD beds  200 

Thonburi Chumporn Hospital 

Chumporn  

Population (people) 0.51 mm 

IPD beds  100 

Trang Ruampat Hospital 

Trang 

Population (people) 0.64 mm 

IPD beds  200 

Siroros Yala Hospital 

Yala 

Population (people) 0.53 mm 

IPD beds  60 

Ubonrak Hospital 

Ubon Ratchathani 

Population (people) 1.87 mm 

IPD beds  100 

Srivej Chanthaburi Hospital 

Chanthaburi  

Population (people) 0.53 mm 

IPD beds  90 

Rajyindee Hospital 

Songkhla 

Population (people) 1.42 mm 

IPD beds  200 

Siroros Pattani Hospital 

Pattani 

Population (people) 0.71 mm 

IPD beds  30 

Strategic hospital network in Thailand for kidney transplant patients referrals 

For Illustration Purposes Only 

 Nakhon Sawan Ubon Ratchathani 

Chanthaburi 

Songkhla 

Pattani 

 Trang 

  Chumporn  

  Yala 



THAKSIN HOSPITAL 

TRANG RUAMPAT HOSPITAL RAJYINDEE HOSPITAL UBONRAK HOSPITAL 

SIRIVEJ CHANTHABURI HOSPITAL 

HOSPITAL  
NETWORK 
VISIT 



2000 – 2018  2018 
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Ramathibodi 

Siriraj 

Srinagarind Khoen Kaen 

Praram 9 

Chulalongkorn 

Chiang Mai 

Phramongkutklao 

Rajavithi 

Bumrungrad 

Vajira Hospital 

Police General 

Bhumibol Adjuluadej 

Sapphasithiprasong 

Phayathai 1 

Thammasat 

Other 

 2,520  

 1,373  

947 

820 

801 

741 

308 

264 

248 

224 

192 

181 

130 

111 

95 

556 

Ramathibodi 

Siriraj 

Srinagarind Khoen Kaen 

Praram 9     

Chulalongkorn 

Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Phramongkutklao 

Rajavithi 

Bumrungrad 

Vajira Hospital 

Police General 

Bhumibol Adjuluadej 

Sapphasithiprasong 

Phayathai 1 

Thammasat 

Other 

Number of kidney transplant cases in Thailand(3) 

Unit: persons Public Hospitals Private Hospitals 

 The 1st and only hospital in the world (outside the US) to be JCI accredited under the Kidney Transplant Program (CCPC) in 2016 
 The 1st private Thai hospital in Worldwide Transplant Center Directory  

ปี 2561 โรงพยาบาลพระรามเก้าผ่าตัด
เปลี่ยนไต 82 รายเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศไทย 
ท าให้ยอดรวมการผ่าตัดเปลี่ยนไตขยับ
จากอันดับ 5 มา เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศไทย 

สถิติจ านวนผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต 820 82 



CAPACITY ADDITION  
(New Facility and Renovation of Existing Facility) 

2 



Where we are today Where we want to be 

New Building 
(Wellness) 

Renovated Existing Building 

(Chronic) 

Offer Comprehensive Medical Services  
Health Promotion/  Disease Prevention / Curative Medicine / Rehabilitation 

Recognized complex medical treatments providers 

Health Promotion 
Disease 

Prevention 
Curative Medicine  Rehabilitation 

Leverage expertise to build new customers base 
• Joint Care Center 
• Wellness Center 
• Pain & Rehab Center 
• Allergy Center 

 
166 188 212 233 254 

0 59 59 59 59 

2018 2019 2020 2021 2022 

Existing Building 2 

166 247 271 292 313 

Scale and scope of services expansion 

A B 

(1) The actual active beds will be phasing subject to demand and business situations. 
(2) Expected completion of new building with the maximum new bed capacity of 59 beds in 1Q2019. 
(3) Step down ICU and additional ICU/CCU capacity expected completion are on 4Q2018 and 3Q2020 respectively  



Expected Opening on 4Q/2019 

1      Expansion Building Praram 9 Hospital Project   Preliminary Design           11/07/2018 

 

PRARAM 9 HOSPITAL : BUILDING 2 



Expected Opening on 4Q/2019 

PRARAM 9 HOSPITAL : BUILDING 2 



Expected Opening on 2Q/2019 

PRARAM 9 HOSPITAL : BUILDING 3 



Expected Opening on 4Q/2019 

PRARAM 9 HOSPITAL : Building 4 - Nurse Dormitory 



CAPACITY ADDITION 
21 Step down ICU Beds (9th floor) 



DIGITAL HOSPITAL TRANSFORMATION 
3 



OPD Appointment 
Application 

Mobile IPD 
Doctor 

In Room 
Service 

Real time Doctor Appointment  Medication safety Improve customer experience 

Source : Company data 



MARKETING INITIATIVES 
Strengthening Brand Awareness 

4 



Commitment to Revitalize PR9 Brand in 2018 

Re-branding 

and Corporate 

image 

Focused on our 

core strength of 

complex medical 

treatment 

Together with 

key product 

campaigns 

 Introducing new corporate identity; including new vision mission 

 Engaging marketing agency to establish new corporate image 

Kidney Educational 

Facebook Page 

(Feb – Apr 18) 

MIS – Minimally Invasive Surgery 

(Mar 18) 

In addition to 

seasonal 

campaigns 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Children 

Cancer 

World kidney 

Family 

Non Smoking 

PR9 Birthday 

Mother day 

World heart 

Breast cancer 

10 

Viral Video  

(Apr – Mar 18) 



นายแพทยเ์สถยีร ภูป่ระเสรฐิ  กรรมการผูอ้ านวยการ โรงพยาบาล
พระรามเกา้ ไดร้บัเกียรตริบัมอบรางวลัสดุยอดองคก์รธรุกิจ 
THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภท
อตุสาหกรรมบริการสขุภาพ ในนามโรงพยาบาลพระรามเกา้ 
โดย ฯพณฯ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั 
จัดโดยนติยสาร Business Plus รว่มกบัมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย เพือ่เปน็เครือ่งหมายแหง่ความภาคภมูใิจแกโ่รงพยาบาลที่
ประสบความส าเรจ็ในระดบัของประเทศโดยใหค้วามส าคญักบัการ
ปรับเปลีย่นกลยทุธข์ององคก์รเพือ่ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงในโลก
ยคุดจิิทัล (The Ultimate Success in Disruptive World)  

THAILAND TOP 
COMPANY AWARDS 2018 



เข้าท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 30 ต.ค. 2561 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) หรือ ‘PR9’  



การด าเนนิงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จดักจิกรรมออกหนว่ยตรวจสขุภาพ 
ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแก่ 

ประชาชนกลุ่มผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ในเขตดินแดง  

จดักจิกรรมออกหนว่ยตรวจสขุภาพ 
ให้ความรู้แก่บริษัทเอกชนต่างๆ ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร บริษัทเอกชนต่างๆ 
จดักจิกรรมบรรยาย 



การด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แก่ประชาชนผู้ท่ีสนใจเรื่อง โรคไต และการเปลี่ยนไต 
จดักจิกรรมเสวนาให้ความรู ้ จดักจิกรรมเสวนาให้ความรู ้จดักจิกรรมเสวนาให้ความรู ้

แก่ประชาชนผู้ท่ีสนใจ 
เร่ือง การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ 

แก่ตั้งครรภแ์ละผู้ที่สนใจ 
เร่ือง 9 เดือนกับพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ 



รายได้และก าไรสุทธิ 
รายไดเ้พิม่จาก 2,455 ลบ. 
เป็น 2,734 ลบ. เพิม่ 11.3% 

+11.3% 



ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสทุธลิดจาก 262.3 ลบ. 
เป็น 157.2 ลบ. ลดลง 40.0% 
ถา้รวมกับ one time expense 
ก าไรสทุธจิะเปน็ 296.4 ลบ.  
ก าไรสทุธจิะเพิ่มขึ้น 13.1% 

139.5 
296.7 

+13.1% 

13.1% 

-40.0% 



KEY OPERATIONAL  

(1) Calculated from actual monthly active beds * number of days in each month 

• จ านวนผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน 10.8% 

390,185 
432,291 

2017 2018 

OPD Visits IPD Admission & Occupancy Rate 

• IPD Admission increase 9.1% 

11,952 
13,038 

2017 2018 

69.5% 67.9% 

IPD Admission 

IPDOccupancy Rate 

2018 STATISTICS  



VOTE RESULT 



พิจารณาอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน และ                                     

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

วาระที่ 4 



เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัได้
จัดท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าป ี2561 

(ในรปูแบบ CD-ROM) ทีไ่ดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม 
 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงักลา่ว ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของบรษิทั ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



สรุปสาระส าคัญจากงบการเงนิ   
(หน่วย ล้านบาท)



VOTE RESULT 



วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล

ประจ าปี 2561 และ 
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
 



พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 45 ก าหนดให้
บรษิทัตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปสีว่นหนึง่ไว้เปน็ทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

ของก าไรสทุธปิระจ าป ีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนี้
จะมจี านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ จดทะเบียน  

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



จัดสรร ก าไรสุทธิประจ าป ี2561 เปน็ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ส ารองตามกฎหมาย  รอ้ยละ 5   
ของก าไรสุทธิ  (157.23 ล้านาท) =                                   7.86 ล้านบาท 

หมายเหต ุ :    
 ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม  2561  

 ทนุจดทะเบยีน   800.00 ลา้นบาท 
 ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย   67.86 ลา้นบาท 

= 8.4% ของทนุจดทะเบยีน 



บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธภิายหลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไว้

ในกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษิทั ทั้งนี ้คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาการ
จ่ายเงินปนัผล โดยค านงึถงึปัจจัยตา่งๆ เพื่อผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เปน็ส าคญั และ
การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจ าเปน็ และความ

เหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร  

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561  

1. เงินปนัผลประกาศจ่าย  =  0.14  บาท /หุน้   
จ่ายจากก าไรด าเนินงานประจ าปี 2561  ซึ่งบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  อัตรารัอยละ 20  (อัตราเครดติภาษ)ี 

2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปนัผล  :   วนัที ่  8 พฤษภาคม  2562 

3. ก าหนดจา่ยเงนิปนัผล   :  วนัที ่ 23 พฤษภาคม  2562 
(1) ก าไรสทุธเิพือ่จดัสรรเงนิปนัผล = 261.24 ลา้นบาท  รวมผลประโยชนท์ีจ่า่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์(Share based Payment) และหกัส ารองตามกฎหมาย 



VOTE RESULT 



วาระที่ 6 
พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้ง

กรรมการ 
แทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระ 



ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดวา่  
“ในการประชมุสามญัประจ าปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้

จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกให้ตรงเปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 
1 ใน 3  

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปแีรกและปทีีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้ับ
สลากกนั สว่นปหีลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจาก

ต าแหน่ง” 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ 

1. นายวริฬุห์ มาวจิักขณ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2. นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางวลิาสนิ ีพทุธกิารนัต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตามวาระโดยวธิจีบัสลาก จ านวน  4 ทา่น ดงันี ้



กรรมการที่รับการเสนอชือ่ 
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ จ านวน  4 ทา่น ดงันี้ 

1. นายวริฬุห์ มาวจิักขณ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2. นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางวลิาสนิ ีพทุธกิารนัต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 



ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อ านวยการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมา  1 ปี 1 เดือน 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
การประชุมค ะกรรมการบริษัท 9/9  
การประชุมค ะกรรมการบริหาร 12/12  

การถือหุ้น 9,250,000 หุ้น   (1.176%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

คุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine 
ปริญญาตร สาขาวิทยาศาสตร์บั  ิต สาขาแพทยศาสตร์บั  ิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น    

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี   

บริษัทหรือองค์กรอื่น  ๆ ไม่มี   
ประสบการ ์ท างาน 2553 – ป จจุบัน ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ไม่มี 

 

ต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อ านวยการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
นายวิรุฬห์ มาวิจักข ์ อาย ุ68 ป ี



นายสร  บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ  59  ป ี
ต าแหนง่ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมา  1 ปี 1 เดือน 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
การประชุมค ะกรรมการบริษัท    9/9  
การประชุมค ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

การถือหุ้น 1,200,000 หุ้น   (0.152%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

คุ วุฒิการศึกษาสูงสุด แพทย์เ พาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจ ัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los 
Angeles, California, United State of America 
แพทย์เ พาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United 
States of America 
แพทย์ประจ าบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los 
Angeles, California, United State of America 
แพทย์  กหัด จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตร  สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตร  สาขาแพทย์ศาสตร์บั  ิต จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น    

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี   
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2558 – ป จจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จ ากัด 

 2558 – ป จจุบัน ประธานค ะอนุกรรมาธิการ ค ะกรรมาธิการสาธาร สุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2557 – ป จจุบัน สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2557 – ป จจุบัน กรรมการ ค ะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2557 – ป จจุบัน กรรมการ ค ะกรรมาธิการสาธาร สุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2555 – ป จจุบัน กรรมการ บริษัท สร  คาร์ดิโอโลย่ี แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
 2535 – ป จจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ ค ะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ไม่มี 

 



ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมา  1 ปี 1 เดือน 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
การประชุมค ะกรรมการบริษัท    7/9  
การประชุมค ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 0/0  
การประชุมค ะกรรมการตรวจสอบ*   4/4 

การถือหุ้น ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

คุ วุฒิการศึกษาสูงสุด MINI MBA จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตร  วิทยาศาสตรบั  ิต สาขาเศรษ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท กซัส สเตท   

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 (IOD) 
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561 (IOD) 
หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น    
บริษัทจดทะเบียน 2559 – ป จจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซ  แอสเสท คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) 

 2558 – ป จจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโ ร์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2559 – ป จจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอสซ บี อบาคัส จ ากัด 

ประสบการ ์ท างานในอดีต 2556 - 2558 หัวหน้าค ะผู้บริหารด้านลูกค้าและ
บริการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโ ร์ เซอร์วิส จ ากัด 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ไม่มี 

 

นางวิลาสินี พุทธกิารันต์อายุ 63 ป ี
ต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



ต าแหนง่ กรรมการ / ประธานกรร การสรรหาตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประมา  1 ปี 1 เดือน 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
การประชุมค ะกรรมการบริษัท  9/9  
การประชุมค ะกรรมการ   7/7 

การถือหุ้น ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

คุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบั  ิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตร  เศรษ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (IOD) 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 (IOD) 
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น    
บริษัทจดทะเบียน 2557 – ป จจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท คาราบาวกรุ ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ 2559 – ป จจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พ แอนด์ที คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 2558 – ป จจุบัน กรรมการ บริษัท กิ  ส์  อร์ เ ลท์ จ ากัด 

ประสบการ ์ท างานในอดีต 2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร ์
การเกษตร  

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ไม่มี 

 

นายค ิต แพทยส์มาน อายุ  59  ป ี



 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตั้งนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ไม่มี
 ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยรายละเอียด  

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ  

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ 



(ก)    ลกัษณะความสัมพนัธท์างธรุกจิหรือการให้บรกิารทางวิชาชพี ที่
ท าใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด  

• ปจัจุบัน รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ ์เปน็แพทยอ์อกตรวจและ/หรอืให้
ค าปรกึษา ปฏบิตักิารหรอืหัตถการในโรงพยาบาลพระรามเก้า 
(“โรงพยาบาล”) โดยเปน็แพทย์ไมเ่ต็มเวลา (Part Time) และไมม่ฐีานะเป็น
พนกังาน ลกูจ้างหรอืที่ปรกึษาของโรงพยาบาล  

• แต่ทัง้นีใ้นชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ ์ไดร้บั
คา่ตอบแทนในรปูแบบของคา่ธรรมเนียมแพทยส์ าหรบัการออกตรวจหรือ
การใหค้ าปรกึษาหรอืการปฏบิตักิาร ซึง่รวมถงึคา่ guarantee เกินกวา่ 
2,000,000 บาทตอ่ป ี



(ข)    เหตุผลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักลา่วเปน็
กรรมการอิสระ 
• รศ.นพ.สรณ บญุใบชัยพฤกษ์ เป็นผูท้รงคุณวฒุมิคีวามรู้ความสามารถที่
นา่เชื่อถือและยอมรับในวงการแพทยแ์ละของคนไข ้ทีส่ามารถท าหนา้ที่
ตรวจสอบการท างานของทมีบรหิารของบริษัท 

• มคีวามเปน็อสิระจากการควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญแ่ละไมม่สีว่น
เกี่ยวขอ้งหรอืมีส่วนไดส้ว่นเสยีกบัการตดัสนิใจของทมีบรหิาร  

• นบัตัง้แต่ รศ.นพ.สรณ บญุใบชัยพฤกษ์ ไดร้บัการแต่งตัง้กรรมการอสิระ
ของบรษิทั ครัง้แรกในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่
13 กนัยายน 2560 รศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ ์ไดป้ฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว
อยา่งมปีระสิทธภิาพมาโดยตลอด 



(ค)    ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคล
ดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

  แมว้า่ รศ.นพ.สรณ บญุใบชัยพฤกษ ์จะได้รบัคา่ตอบแทนแพทยม์ลูคา่เกิน 
2,000,000 บาทตอ่ป ีแตไ่ดพ้เิคราะหแ์ลว้เห็นวา่ รศ.นพ.สรณ บญุใบ
ชยัพฤกษ ์มคีวามเปน็อสิระจากการควบคมุของผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
และไม่มสีว่นเกี่ยวขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสียกบัการตดัสินใจของทีมบรหิาร และ
การทีร่ศ.นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ ์ด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการอสิระนัน้ท า
ประโยชน์ใหแ้กบ่รษิทัอยา่งมนียัส าคญั  



สรุปผลการลงคะแนนเสียง 
วาระที ่6  อนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(1) นายวริุฬห์ มาวิจักขณ์  
(2) นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ ์  
(3) นางวิลาสินี พุทธิการันต ์  
(4)  นายคณติ แพทย์สมาน  



VOTE RESULT 



วาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2562  



เนื่องจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ้งได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
คณะกรรมการโดยผา่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                  

จึงไดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ (ภายในวงเงิน) 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 เพิ่มขึ้น 

3,200,000 2,600,000 600,000 23.1% 

  คา่เบี้ยประชุม (บาท/ทา่น/ครั้ง)  
คณะกรรมการ ประธาน กรรมการ  

  
ป ี2562 
 (ปทีีเ่สนอ) 

ป ี2561 เพิม่ขึ้น 
ป ี2562 
 (ปทีีเ่สนอ) 

ป ี2561 เพิม่ขึ้น 

คณะกรรมการบริษัท  30,000 30,000 0 0% 20,000 15,000 5,000 33.3% 

คณะกรรมการชุดย่อย                  

คณะกรรมการตรวจสอบ  30,000 20,000 10,000 50.0% 20,000 10,000 10,000 100.0% 

คณะกรรมการบริหาร   12,000 7,000 5,000 71.4% 10,000 6,000 4,000 66.7% 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  30,000 20,000 10,000 50.0% 20,000 10,000 10,000 100.0% 

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยบรษิทัฯ ประจ าปี 2562  
ซึ่งก าหนดเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  



VOTE RESULT 



วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และ 
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2562 



เนือ่งจากการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี ประจ าป ี
2562 และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณา

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่ง         
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เปน็ส านกัสอบบญัชีทีไ่ดร้บัอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และเป็นผูส้อบบญัชีรายเดมิของ

บรษิทั เปน็ผูส้อบบญัชีของบรษิทั ประจ าป ี2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม  
จาก บริษทั ส านักงานอีวาย จ ากัด เปน็

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 คือ 

1. นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6011   หรือ 

2. นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6011   หรือ 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5313 



เสนอค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

รายการ ปี 2562 ปี2561    เพิ่มขึน้   คิดเป็น% 
ค่าสอบบญัช ี 1,900,000 1,800,000 100,000*    5.6% 
ค่าบรกิารอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี - 

หมายเหต:ุ  * ส่วนทีเ่พิม่ค่าตรวจสอบรายงานประจ าปี 



VOTE RESULT 



วาระที่ 9 
เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 



บริษทัไมม่เีรื่องอื่นๆ เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 



PROFESSIONAL 
HEALTHCARE 
COMMUNITY 

THANK YOU 


