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ทีป่ระชุมจะพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบ
วาระในหนังสอืนดัประชมุที่ไดส้่งให้ 
ท่านผูถ้อืหุน้ลว่งหน้ากอ่นการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและผูไ้ด้รบัมอบฉันทะ 
ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม  
จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน  

ณ จดุลงทะเบียนกอ่นเข้ารว่มการประชุม 
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน  



วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน  
1  

Vote 

1 
Shares 

ผู้ถอืหุน้มีคะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง โดยมคีะแนนเสยีง
เทา่กับจ านวนหุ้นทีต่นถอื  

ในกรณผีู้ถอืหุน้รายใดมสีว่นได้เสยีในเรือ่งใดเปน็พิเศษ จะไมม่ีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนั้นๆ  

หากไมเ่หน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ใหก้าเครือ่งหมายถกู       หรอื
กากบาท       อยา่งใดอยา่งหนึง่ ลงในช่อง       ไมเ่หน็ด้วย หรอื      งดออกเสยีง 
พรอ้มลงชื่อในบตัรลงคะแนน  
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน  
การลงคะแนนเสยีง มรีายละเอยีดดงันี ้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง  
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  เท่านั้น 

การลงคะแนนเสียงใน “วาระที ่5” เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน แล้ว
จึงตามด้วยเก็บบัตรลงคะแนน “เห็นดว้ย”   

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ในวาระนี้จะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง
จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น  
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนน  
การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็น  ”บตัรเสีย” และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

ท ำเครือ่งหมำยเกนิกว่ำหนึง่ช่อง  มีกำรขดีฆ่ำและไม่มีลำยมอืชื่อก ำกบั  กำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขดักนั  

ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน  โปรด ขดีฆา่ของเดมิ และ ลงชือ่ก ากบั 

เมื่อลงคะแนนแล้ว ขอให้ชูบัตรลงคะแนนของท่าน และส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บ     
เพื่อสรุปผลคะแนน   
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนน  

การเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลอื่นที่
ส าคัญของบริษัท เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของ
ส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการที่เหมาะสม 

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านน าบัตร
ลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดลงทะเบียน 
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วาระที่ 1  
ประธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
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วาระที่ 2  
รับทราบรายงานของ

คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษทั 

ประจ าปี 2562 
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P.9 
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สรุปผลประกอบการและการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 



รายไดร้วมและก าไรสุทธิ 

• รายไดร้วมเพิ่มจาก 2,733.5 ลบ. เปน็ 2,889.7 ลบ.  
เพิม่ขึน้ 5.7% 
 

• ก าไรสทุธิเพิม่จาก 157.2 ลบ. เปน็ 284.5 ลบ.  
เพิม่ขึน้ 80.9%  และคิดเปน็อัตราก าไร 9.8% ของ
รายไดร้วม เพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในป ี2561 
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Total Revenue and Net Profit 



12,408 11,952 13,038 12,750 

71.6% 69.5% 67.9% 62.2% 
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Admission Occupancy Rate 

84,752 
94,553 92,563 99,163 

2016 2017 2018 2019 

3,209 
3,309 

3,453 
3,569 

2016 2017 2018 2019 

370 390 432 444 

2016 2017 2018 2019 

Key Operational Statistics 2019  

(1) Calculated from available beds * number of days in each year 
(2) Available beds Y2016-2017 = 147, Y2018 = 158 and Y2019 = 166 

IPD Revenue per Admission 

OPD Visits 

Unit: ’000 visits 

Unit: THB per admission 

 
• จ านวนผูป้ว่ยนอก

เพิม่ขึน้ 2.7% 
• รายไดผู้ป้ว่ยนอก

ตอ่ครัง้ เพิม่ขึน้ 
3.4% 
 

OPD Revenue per Visit 

Unit: THB per visit 

IPD Admission 

(1) 

Unit: Admission  
• จ านวนผูป้ว่ยใน

นอนรพ.ลดลง 
2.2% 

• รายไดผู้ป้ว่ยในตอ่
ครัง้เพิม่ขึน้ 7.1% 
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Total Revenue +5.7% 
Medical Revenue +5.5% 
    OPD  +6.0% 
    IPD  +4.8% 

Revenue Breakdown : 2018 & 2019 

Unit: THB mm Total Revenue 

45% 
55% 

+8.7% 

+2.9% 

+14.9% 
5% 

19% 
76% 

6% 
20% 
74% 

By Payor Revenue 

45% 
55% 

2,733.5 2,889.7 

P.13 

+4.2% 

+12.5% 

By Nationality  Revenue 

84% 
15% 
85% 

444.4 16% 



ศูนย์การแพทยแ์หง่ใหมท่ีเ่ปิดในโรงพยาบาลพระรามเกา้ (อาคาร A) ป ี2562 

PR9 Joint Care Center 
เปิดด าเนินการ 7 สิงหาคม 2562 

W9 Wellness Center 
เปิดด าเนินการ 4 กรกฎาคม 2562 
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จ านวนการผา่ตดัเปลีย่นไต 

การขยายเครอืขา่ยความรว่มมอืทางการแพทย์ 

Medical Network for Kidney Transplant  

P.15 

1.  โรงพยาบาลตรงัรวมแพทย ์     
2.  โรงพยาบาลสริเิวช จนัทบรุ ี    
3.  โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีหาดใหญ ่    
4.  โรงพยาบาลปากน า้โพ นครสวรรค ์    
5.  โรงพยาบาลอบุลรักษ ์ธนบรุ ี    
6.  โรงพยาบาลนรินัดรก์ารแพทย์   
7.  โรงพยาบาลทกัษณิ สรุาษฎรธ์าน ี    
8.  โรงพยาบาลสโิรรส ยะลา     
9.  โรงพยาบาลสโิรรส ปตัตานี  
10. โรงพยาบาลธนบรุ ีชมุพร    
11. โรงพยาบาลธนบรุ ีทุง่สง  
12. โรงพยาบาลศริเิวช ล าพนู  

Medical Network 

ทมีแพทยผ์า่ตดัเปลีย่นไต โรงพยาบาลพระราม 9 

82 



ความคืบหน้าการก่อสร้าง 
ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า 

(อาคาร B) 
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อาคาร B 
B2-B1 :  Parking, Community Lounge, Food Court 
Fl.1-2 :  Registration, PR, Event Space, Retail, Parking 
Fl.3-6 :    Parking 
Fl.7 :         GI Scope, OR, Recovery Room 
Fl.8 :    OPD GI, EYE Center, ENT Center, 
 Pharmacy, Cashier  
Fl.9 :      Skin Center, Mind Center, X-Ray, Lab 
Fl.10 :      OPD Pediatric, Dental Center 
Fl.11 :   Advanced Pain Management & Wellness Institute 
Fl.12 :  Check-Up  
Fl.14 :       Data Center, IT, Function Area, Executive Office, 
 IPD Pharmacy 
Fl.15-17 :  IPD Ward, VIP Room, VIP Lounge 

อาคารโรงพยาบาลแหง่ใหม ่: ศนูย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 

P.17 



บรเิวณโถงชั้น 1 :  P.18 

อาคารโรงพยาบาลแหง่ใหม ่: ศนูย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 



: บริเวณชัน้ 7 – Operating Room / Recovery Room / GI Scope  

อาคารโรงพยาบาลแหง่ใหม ่: ศนูย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 

P.19 

: บริเวณชัน้ 9 – Lab, X-Ray, Skin, Mind Center   



บริเวณชัน้ 11 : สถาบันรกัษาความปวดและเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ 
Advanced Pain Management & Wellness Institute (Fix & FIT) 

อาคารโรงพยาบาลแหง่ใหม ่: ศนูย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 

P.20 



อาคารโรงพยาบาลแหง่ใหม ่: ศนูย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 

: บริเวณชั้น 15 และ ชัน้ 17 – IPD Ward  
P.21 



: อาคารออฟฟิศ  
: หอพักพยาบาล 

ความคบืหนา้ : อาคารออฟฟิศ (อาคาร C) และ หอพักพยาบาล (อาคาร D) 
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รางวัลและความภูมิใจในปี 2562 



JCI Accreditation  

JCI Accreditation - Hospital Program Since 2010 
The 4th Accredited : 22 November 2019 

Clinical Care Program Certification: Kidney  
The 2nd Accredited : 26 November 2019 
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รางวลัโรงพยาบาลคณุธรรม 

19 ธนัวาคม 2562 

ไดร้บัรางวลัโรงพยาบาลคณุธรรม จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์:  
เนือ่งจากเปน็โรงพยาบาล ทีม่คีณุธรรม ธรรมาภบิาลสงู ราคายาและคา่บรกิารโปรง่ใส เปน็ธรรม โดย
เปน็หนึง่ในโรงพยาบาล 166 แหง่ ใน 57 จงัหวดัทัว่ประเทศ ทีผ่่านหลกัเกณฑ์การประเมนิ ซึ่งเปน็
เครือ่งหมาย การนัตใีนความใส่ใจผูบ้รโิภค 

P.25 



Praram 9 Hospital PCL was the only 
one new listed company, received the 
5-Star CG Scoring from IOD 
(The Thai Institute of Directors Association (IOD), with support 
from the Stock Exchange of Thailand (SET), announced its 2019 
CGR findings covering 677 listed companies on 28 Oct 2019.) 

http://www.thai-iod.com/imgUpload/Brochure%20CGR%202019%2014%20Nov%2019(2).pdf 
Source: The Thai Institute of Directors Association / Publications 

Excellent CG Scoring  
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รางวัล Thailand Top Company Awards 2562 : จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รว่มกับ นิตยสาร Business+ 
โดย บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด (มหาชน) (“ARIP”) ซึ่งถือเป็นปีที่สองที่ได้รบัรางวัลต่อเนื่อง 

Thailand Top Company Awards 2019 :  

P.27 



2019 Thailand’s Most Admired Company :  

ได้รับการจัดอันดบัเป็น Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคใน “อนัดับ 8” 
ของหมวดโรงพยาบาล และเป็น “อนัดับ 4” ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสาร Brand Age ซึ่งถือเป็นปี่ที่สอง
ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระราม 9 ตดิอันดบั Top 10 
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2019 Hospital Awards : Muang Thai Life 
Assurance 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 ดา้นรเิริม่ เปดิรบั ตอบรับนวตักรรมใหม่ 
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รางวัล Hospital Awards ป ี2562 จาก เมอืงไทยประกันชวีิต 

18 กุมภาพนัธ ์2562 
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CSR : Corporate Social Responsibility 



CSR - Corporate Social Responsibility 

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

จัดอบรมแผนรองรับโรคระบาด 

กิจกรรมพัฒนาความรู ้
แก่พนักงานโรงพยาบาล 

ให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล 
โรงพยาบาลเครอืข่าย 

ใหค้วามรูเ้รือ่งโรคไตและการเปลีย่นไต 

เผยแพร่ความรู้สุขภาพ 
แก่ผู้รับบริการ 

กิจกรรมชว่ยเหลือสังคม 
และชุมชน 

ใหค้วามรูเ้รือ่งการพัฒนาลกูนอ้ย 
ขณะตัง้ครรภ ์แกค่ณุพอ่คณุแมม่อืใหม ่

ใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลและป้องกัน 
การเกดิมะเร็งเตา้นมแกค่นท่ัวไป 

ใหค้วามรูเ้รือ่ง Office Syndrome 
แกพ่นักงานบรษัิทตา่งๆ 

ออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพ 

ออกหน่วยบรกิารใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ 

กจิกรรมรับบรจิาคโลหติ 
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การปรับกลยุทธเ์พื่อรับมือวิกฤต COVID-19 



PRARAM 9 HOSPITAL : Corporate Strategy 

A = ADVANCED 
Specialized, Integrated 
Solution for Complex 

Disease 

B = BETTER 
Quality of Life for All 

Age Group 

V = VIRTUAL 
Hospital for  
New Normal 

“ PRARAM9 A-B-V ” 
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 โรงพยาบาลพระรามเก้า ยกระดับการให้บริการสขุภาพสู่ความเชีย่วชาญขั้นสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคยาก, ซับซ้อน เช่น กลุ่มโรค NCD (ไต, หัวใจ, เบาหวาน), โรคมะเร็งที่พบบ่อย, โรคในผู้สูงอายุ, การผ่าตัดผ่าน
กล้องในทุกสาขาวิชา  
 รวมทั้งพฒันาบรกิารใหม่ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่สขุภาพดี และมีความต้องการสร้างเสริมสุขภาพให้
เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมไปถึงการป้องกันก่อนการเจบ็ป่วย  
 พัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่มีความต้องการจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เช่น การพฒันา
โรงพยาบาลในระบบ Virtual, การเพิ่มรายได้อื่นๆ นอกจากการให้บริการแบบเดิม รวมไปถึงการให้บริการนอก
สถานที่ทกุรูปแบบ 
 โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องของทีมแพทย์และบุคลากร พร้อมเครือ่งมือทาง
การแพทย์รวมถึงเทคโนโลยี IT ที่ทันสมัย สถานทีท่ี่ปลอดภัย สะอาด สวยงาม และการบริการที่ออกแบบมาตาม
ความต้องการทีแ่ท้จริงของลูกค้า ภายใต้ความเชือ่มั่น และไว้ใจในภาพลักษณข์อง โรงพยาบาลพระรามเก้า 

 

Praram9 Hospital : Corporate Strategy 
“ PRARAM9 A-B-V ” 
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“ PRARAM9  A-B-V  ADVANCED-BETTER-
VIRTUAL ” 

ADVANCED BETTER VIRTUAL 
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640 Slice CT Scan Advanced Medical Centers Ice Lab Hydrotherapy 

W9 Wellness Manuthera Manipulation Bed  

Remote Healthcare 

Telemedicine 



คณะกรรมการบรษิัท ได้อนุมตัจิัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธรุกิจอย่าง
ยั่งยนืเพือ่ร่วมสนบัสนนุคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

เพือ่เข้ารว่มโครงการสรา้งแนวรว่มปฏบิัตภิาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

การปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ 
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



วาระที่ 3  
พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จของบริษัท  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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วัตถปุระสงค์และเหตุผล 

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั     
บรษิทัไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าป ี
2562 (ในรปูแบบ QR CODE) ทีไ่ดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบั
อนญุาตของบรษิัท ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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(หน่วย ล้านบาท)
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สรุปสาระส าคัญจากงบการเงิน 



VOTING AND VOTE RESULT 

P.41 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

P.42 



วาระที่ 4  
พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงิน 
ปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเตมิ  
และรับทราบการจ่ายเงินปนัผล

ระหว่างกาล 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บรษิทัมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอัตราไมน่้อยกวา่ร้อยละ 40 (สีส่บิ) ของก าไรสุทธภิายหลงั
การหักภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคล และการจดัสรรทนุส ารองต่างๆ ทกุประเภท  ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและ
ขอ้บงัคับของบริษทั ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้และบริษทัอาจพจิารณา
จา่ยแตกต่างจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้ขึน้อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่อง ความจ าเปน็ และความ
เหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร การจา่ยเงนิปันผลประจ าปีจะต้องไดร้บัอนมุตัจิากที่
ประชมุผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เปน็การจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทั มีอ านาจอนมุตัิให้
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้โดยจะรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล  
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
คณะกรรมการจงึอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลเปน็เงนิสดแทนการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี  

ซึ่งเปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีบ่ริษทัก าหนดไว ้ซึง่เทา่กบัร้อยละ 40.42  
ของก าไรตามงบการเงนิเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย   
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จดัสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

โดยก่อนการจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเปน็ทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 12,138,720.30 บาท ซึง่ท าให ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมีเงนิทุนส ารอง 
ตามกฎหมายรวม จ านวน 80,000,000 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ครบตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  
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การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลประจ าปี 2562  

1. เงินปนัผลประกาศจา่ย  =  0.14 บาท / หุน้   
จ่ายจากก าไรด าเนินงานประจ าปี 2562(1)  ซึ่งบริษัทฯ เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตรารัอยละ 20 (อัตราเครดิตภาษี) 

2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปนัผล : วนัที ่21 เมษายน 2563 

3. ก าหนดจา่ยเงนิปนัผล : วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 

(1) ก าไรสทุธเิพือ่จัดสรรเงินปันผล  (ก าไรสทุธภิายหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย) = 272.32 ล้านบาท 
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VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระ 
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ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า  
“ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3   
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
โดยวิธจีับสลาก (ปทีี ่2) จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

1) นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
2) นายประเสรฐิ ไตรรัตนว์รกุล  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการก ากับ ดแูล

  กจิการและการพัฒนาธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
3) นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) น.ท.หญงิ ศริินธรา สิงหรา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

นายเสถียร ภู่ประเสริฐ (อายุ 67 ป)ี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ  

ไดร้ับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  28 มีนาคม 2561  (ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 15 วัน) 

ประวัตกิารศกึษา 
 
 

American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A 
American Board สาขา Internal Medicine Christ’s Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A 
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 

การอบรม 
 
 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 142/2560 (IOD) 
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558 (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 82/2549 (IOD)   
หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  (1 แห่ง) 
 กิจการอื่นๆ  (2 แห่ง) 
 

 
ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ ากัด  

สัดสว่นการเขา้รว่มประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       7/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร   11/11  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิัท(รวมคูส่มรส)  11,550,000 หุ้น  (1.46%) 

ความสมัพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

การมีสว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุม AGM ประจ าป ี2563 

ไม่มี 
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ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (อายุ 71 ป)ี 

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ  

ไดร้บัแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  28 มีนาคม 2561  (ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 15 วัน) 

ประวตักิารศกึษา 
 
 
 
 

ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A. 
ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A.  
Diplomate,  American Board of Surgery  
ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน 
 กิจการอ่ืนๆ  (4 แห่ง) 

 

 
ไม่ม ี
กรรมการ โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ   กรรมการ บริษัท ซีพีที จ ากัด 
กรรมการ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้  อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สดัสว่นการเขา้รว่มประชมุ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       6/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร     9/11  ครั้ง 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั(รวมคูส่มรส)  10,233,500 หุ้น  (1.3%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไม่ม ี
 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชมุ AGM ประจ าป ี2563 

ไม่ม ี
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ต าแหน่ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ (อายุ 54 ป)ี 

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ไดร้บัแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  28 มีนาคม 2561  (ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 15 วัน) 

ประวตักิารศกึษา 
 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD) 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  (1 แห่ง) 
 กิจการอ่ืนๆ  (9 แห่ง) 
 
 
 

 

 
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร   บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จ ากัด  กรรมการ บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิช่ัน จ ากัด  กรรมการ บริษัท เอสซี เอเบิล จ ากัด 
กรรมการ บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด  กรรมการ บริษัท สโคป จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จ ากัด  กรรมการ บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   

สดัสว่นการเขา้รว่มประชมุ 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       7/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร     11/11  ครั้ง 
การประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2  ครั้ง 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั(รวมคูส่มรส)  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไม่ม ี
 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชมุ AGM ประจ าป ี2563 

ไม่ม ี
 

P.55 



ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
น.ท.หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (อายุ 59 ป)ี 

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ไดร้ับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  28 มีนาคม 2561  (ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 15 วัน) 

ประวัตกิารศกึษา 
 
 
 
 
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย 
อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย 
Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
วุฒิบัตรแพทย์ผู้ช านาญ รังสีวิทยาท่ัวไป แพทย์สภา ประเทศไทย 
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรม 
 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2561 (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 268/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  
 กิจการอื่นๆ  (3 แห่ง) 
 
 

 
ไม่มี 
Co-director  / Pierre LAjuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)  
Visiting Lecturer / Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam  
Co-director  / Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases 

สัดสว่นการเขา้รว่มประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท          5/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิัท 100,000 หุ้น (0.013%) 

ความสมัพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

การมีสว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุม AGM ประจ าป ี2563 

ไม่มี 
 

P.56 ** ได้รับรางวัลสตรดีีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลปี 2563 ** 



P.57 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

P.58 

1. นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ 
2. นายประเสริฐ ไตรรัตนว์รกลุ 
3. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 
4. นาวาอากาศโทหญงิ ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 



วาระที่ 6  
พิจารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2563 

P.59 



เนื่องจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการโดยผา่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                  

จึงไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

P.60 



เสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิวงเงนิและรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 ซึง่ไมม่คีา่ตอบแทนอืน่ๆ 

เปน็จ านวนเงนิไม่เกนิ 3,200,000 บาท (เท่ากับป ี2562) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  

(1)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 
(2)  คณะกรรมการชดุใหม ่ไดร้บัแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่21 มกราคม 2563 

คา่เบี้ยประชมุ (บาท/ท่าน/ครัง้) (เทา่กับป ี2562) 
คณะกรรมการ ประธาน กรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั  30,000 20,000 
 คณะกรรมการชดุยอ่ย      

คณะกรรมการตรวจสอบ  30,000 20,000 
คณะกรรมการบรหิาร (1) 12,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  30,000 20,000 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื (2) 30,000 20,000 

P.61 



P.62 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
 

P.63 



วาระที่ 7  
พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 

P.64 



เนื่องจากการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชจีะต้องไดร้ับการอนมุัตจิากที่ประชมุผูถ้อืหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญช ีประจ าป ี2563 และเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
แหง่บรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึง่เปน็ส านักสอบบัญชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจาก 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
และเปน็ผูส้อบบญัชรีายเดมิของบรษิทั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล 

P.65 



เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม  
จาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  

เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 คือ 

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6011   และ/หรอื 

2. นายเติมพงษ ์ โอปนพันธุ ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4501   และ/หรอื 

3. นางสาวมณ ี รตันบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  5313 

P.66 



เสนอค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 
ค่าสอบบญัช ี 1,900,000 1,900,000 - 
ค่าบริการอืน่ ไม่ม ี ไม่ม ี - 

P.67 



P.68 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

P.69 



วาระที่ 8  
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการและ 
การประชมุผู้ถือหุน้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 24, 25 และ 33 

P.70 



ตามทีพ่ระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) มีผลบังคับใช้
ตั้งแต ่วันที ่19 เมษายน 2563 ใหย้กเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิฉบับที ่74/2557 

เรื่อง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัที่ 27 มถินุายน 2557   
ดังนัน้ เพื่อใหข้อ้บังคับของบรษิทัในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์สอดคล้อง กับ พรก.  

จงึเหน็ควรแก้ไขข้อบงัคับของบรษิัทใหส้อดคล้องตามกฎหมายต่อไป  

วัตถปุระสงค์และเหตุผล 

P.71 



 ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหมท่ีเ่สนอ  (สว่นทีแ่กไ้ขคือข้อความทีข่ีดเสน้ใต้) 
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่
กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทั ้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื ่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

 การประช ุมคณะกรรมการสามารถด  าเน ินการโดยการประช ุมผ ่านส ื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด  

P.72 



 ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหมท่ีเ่สนอ  (สว่นทีแ่กไ้ขคอืขอ้ความทีข่ดีเสน้ใต้) 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราว
นั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราว
นั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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 ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหมท่ีเ่สนอ  (สว่นทีแ่กไ้ขคอืขอ้ความทีข่ดีเสน้ใต้) 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วง เวลานัดไป
แล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

  

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วง เวลานัดไป
แล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 การประชุมผู ้ถือหุ ้นสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

P.74 



และเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อ านวยการ คนใดคน
หนึ่ง หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรอืจากกรรมการผู้อ านวยการ  
เป็นผู้มอี านาจในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือเพิม่เติมถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร 
และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบยีน แก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ ต่อกรมพฒันา-
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันท ีรวมทั้งมอี านาจในการมอบหมายช่วงได้ โดย

ไม่ต้องขออนมุัติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอกี 

P.75 



P.76 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุม    
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 24, 25 และ 33 รวมทั้ง
การมอบอ านาจเพื่อด าเนินการตามมติตามที่เสนอ 

P.77 



วาระที่ 9  
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3.  
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั  
โดยเพิ่มเติมวัตถปุระสงค ์
จากเดิม 36 ข้อ เปน็ 38 ข้อ 

P.78 



เพื่อเปน็การรองรับแผนการด าเนนิงานของบริษทัในการน าเทคโนโลยมีาใช้สง่เสริมการให้บริการทาง
ธุรกจิของบริษทัให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลีย่นแปลงไป ซึ่งจากวตัถปุระสงค์ของ
บรษิทั ณ ปจัจบุนัยังไม่ครอบคลมุการท าธรุกจิดงักล่าว ดงันั้น จงึมีความจ าเปน็ต้องเพิม่เตมิ

วัตถปุระสงค์ของบรษิัทจากเดิมอีกจ านวน 2 ขอ้ คือ จากเดมิ 36 ข้อ เปน็ 38 ข้อ 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล 

P.79 



ข้อ 37. ประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
 ธุรกิจตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
ข้อ 38.  ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน
 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 เพิ่มเตมิข้อความในวัตถุประสงคข์องบรษิทั  

 เพิ่มเตมิข้อความในวัตถุประสงคข์องบรษิทั  
จาก “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”  
เป็น  “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 38 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
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เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อ านวยการ คนใดคนหนึ่ง 
หรือผูร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือจากกรรมการผู้อ านวยการ    

เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือเพิม่เติมถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร 
และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ       

และวัตถุประสงค์ของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันท ี
รวมทั้งมอี านาจในการมอบหมายช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกี 

P.81 



P.82 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื ่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 36 ข้อ เป็น 38 ข้อ รวมทั้ง
การมอบอ านาจเพื่อด าเนินการตามมติตามที่เสนอ 

P.83 



วาระที่ 10  
เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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บริษัทไม่มเีรื่องอื่นๆ เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
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THANK YOU 


