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ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Shareholder Meeting)  
เพียงรูปแบบเดียว 



ผู้ถือหุน้ทุกรายมคีะแนนเสยีง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณผีูถ้อืหุน้รายใดมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่ง
ใดเปน็พเิศษ จะไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ  
 

ที่ประชุมจะพจิารณาตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืนดัประชุม ที่ได้สง่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทุก
ท่านล่วงหนา้กอ่นการประชมุในวันนี้ 
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  

1  
Vote 

1 
Shares 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับ
มอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 
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กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธี
เดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 

หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบ
ฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้น
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู ้เข้าร่วมประชุม
ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องท าใน
เวลาที่ก าหนด คือ วาระละ 2 นาที และจะท าการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย 
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การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู ้เข้าร่วมประชุม
ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องท าใน
เวลาที่ก าหนด คือ วาระละ 2 นาที และจะท าการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย 

ทั้งนี้ ส าหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการเป็นรายบุคคล 

ส าหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้  

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  

(1) วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน  



(2) วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชุม 

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง
 ชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
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บริษัทจะนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนน    
เสียงในแต่ละวาระ 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  

การถามค าถาม บริษัทจะเปิดชว่งเวลาถามตอบเพื่อให้ผูถ้อืหุน้สง่ค าถามได้ 2 ช่องทาง คือ ใน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ หรือแจ้งความประสงคถ์ามค าถาม
ผ่าน WebEx โดยใชส้ญัลกัษณร์ปูมือ ดังนี้ 
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การถามค าถาม บริษัทจะเปดิชว่งเวลาถามตอบเพื่อให้ผู้ถอืหุน้สง่ค าถามได ้2 ช่องทาง 
คือ ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ หรือแจ้งความประสงค์
ถามค าถามผา่น WebEx โดยใชส้ญัลกัษณร์ปูมอื ดังนี้ 

การถามค าถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
(1) กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามค าถามที่ปุ่ม “ส่งค าถาม” 
(2) พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามและกดปุ่ม “ยืนยัน”  

การถามค าถามผ่าน WebEx 
(1) กดปุ่มสัญลักษณ์ “รูปมือ”  
(2) บริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ถามค าถามด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นเปิด ไมค์และภาพบน
ระบบ WebEx เพ่ือถามค าถามด้วยตนเอง 

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  

ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ–นามสกุลจริง ในการเข้าระบบหรือมิเช่นนั้นก่อนถาม
ค าถามขอให้แถลงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ–นามสกุล ก่อนทุกครั้ง 
 



 

ในการเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และกระชับ เพื่อให้การ
ประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม 
 

เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการค าถาม 
หรือด าเนินการใดๆ ที่เหมาะสม และค าถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะน าไปตอบไว้ใน
รายงานการประชุม 
 

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมตลอด
ระยะเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม  

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธกีารลงคะแนน  



วาระที่ 1  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอวาระการประชุมระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที ่31 
ธันวาคม 2563  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระ 

เปิดรบัค าถามลว่งหนา้ตัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที ่31 มีนาคม 2564  ไมม่ผีู้
ถือหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ 

ไมม่วีาระรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 เนื่องจากไดเ้ผยแพร่
รายงานใหผู้ถ้อืหุน้พิจารณาและแจ้งความประสงคแ์กไ้ขเพิ่มเตมิแลว้ และจะปฏบิตัิ
เช่นนีใ้นปตีอ่ๆ ไป 



วาระที่ 2  
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 

ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 
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สรุปผลประกอบการและการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2563 



284.46 202.05 

2,876.35 
2,632.90 

2562 2563 
ก าไรส าหรบัปี รายไดร้วม 

รายไดร้วมและก าไรส าหรับปี 

• รายได้รวมลดลงจาก 2,876.35 ลบ. เป็น 2,632.90 ลบ. 
ลดลง 8.5%  
 

• ก าไรส าหรบัปีลดลงจาก 284.46 ลบ. เป็น 202.05 ลบ.  
ลดลง 29.0%  โดยคิดเปน็อัตราก าไร 7.7% ของรายได้
รวมในปี 2563 
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รายไดร้วมและก าไรส าหรับปี 



Medical Revenue -8.7% 
      OPD  -7.8% 
      IPD  -9.8% 

2,404.1 2,364.8 

444.4   236.4  

2562 2563 

Thai Inter

-1.6% 

-46.8% 

การแบง่ประเภทรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

Unit: THB mm Medical Revenue 

2,105.1 1,865.9 

581.2 
571.7 

162.2 
163.7 

2562 2563 

Self Pay Insurance Contract Comp.

+0.9% 

-11.4% 

-1.6% 

6% 
20% 
74% 

6% 
22% 
72% 

1,584.2 1,460.8 

1,264.3 1,140.4 

2562 2563 
OPD IPD

44% 
56% 

By Payor Revenue 

By Nationality  Revenue 
44% 
56% 

91% 

16% 
84% 

2,848.5 
2,601.2 
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9% 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 



Key Operational Statistics 

(1) Calculated from available beds * number of days in each year 
(2) Available beds Y2016-Y2017 = 147, Y2018 = 158 and Y2019-Y2020 = 166 

IPD Revenue per Admission 

OPD Visits 

Unit: ’000 visits 

Unit: THB per admission 

 
• จ านวนผูป้ว่ยนอก

ลดลง 10.3% 

• รายไดผู้ป้ว่ยนอกตอ่
ครั้ง เพิ่มขึน้ 2.8% 
 

OPD Revenue per Visit 

Unit: THB per visit 

IPD Admission 

(1)(2) 

Unit: Admission 

 
• จ านวนผูป้ว่ยในนอน

รพ.ลดลง 17.1% 

• รายไดผู้ป้ว่ยในตอ่
ครั้งเพิม่ขึน้ 8.8% 
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ปัจจัยบวกและปจัจยัลบทีม่ผีลกระทบต่อบรษิัทฯ 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบเชงิบวก ปัจจยัทีม่ผีลกระทบเชงิลบ 

• แนวโนม้ความตอ้งการบรกิารทางการแพทยท์ีเ่พิ่มขึน้ 
จากประชากรสงูวยัทีม่ากขึน้  

• แนวโน้มความต้องการบรกิารการดแูลสขุภาพก่อน
เจ็บปว่ยทีเ่พิม่ขึน้  

• ภายหลงัสถานการณ ์COVID-19 ประเทศไทยจะเปน็
ที่สนใจของกลุม่ Medical Tourism มากขึน้  

• แนวโนม้ความสนใจในบรกิาร Telehealth จะมากขึน้ 

• ผู้ป่วยจะเลอืกรบับรกิารทางการแพทยท์ีคุ่ม้คา่มากขึน้ 

• กลุ่มผูป้ว่ย Medical Tourism ลดลงอยา่งมาก จาก
สถานการณ ์COVID-19 ทั่วโลกทีย่ดืเยือ้  

• นโยบาย Lock-Down ท าใหม้ีขอ้จ ากดัการเดินทาง
โดยเฉพาะคนไขจ้ากต่างประเทศ 

• ภาวะเศรษฐกจิท าใหก้ าลงัซือ้ปรบัตัวลดลง ผู้ป่วยทีเ่คย
ใช้บรกิารรพ.เอกชน อาจจะหนัไปใชบ้ริการอืน่ทดแทน 

• ภาวะการแขง่ขนัที่รนุแรงขึน้ในธรุกจิโรงพยาบาล
เอกชน 



PR9 Advanced Medical Care 

Advanced Cardiovascular Institute 
Kidney Transplantation Institute 

Oncocare Center 
Joint & Spine Center 
Advanced MIS Center 

Advanced Care for Aging Society 

PR9 Better Quality of Life 

FIX & FIT 
Mind & Sleep 

Skin & Aesthetic 
Check-up Center 

LASIK Center 
W9 Wellness Center 

PR9 Virtual Hospital 

Telemedicine 
Outreach Clinic 

Remote Healthcare 
Home Care 

Home Step Down Care 
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“ PRARAM 9 A-B-V ” 

PRARAM 9 HOSPITAL : Corporate Strategy 



“PR9 : COVID SAFE HOSPITAL” 
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งานครบรอบ 28 ปี และการเปดิใชอ้าคารศูนยก์ารแพทยพ์ระรามเกา้ (อาคาร B)  

P.18 20 กรกฎาคม 2563 : งานครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลพระรามเกา้ และ Soft-Launch อาคาร ศูนย์การแพทยพ์ระรามเกา้ (อาคาร B)  



อาคาร 17 ชั้น (และชั้นใตด้นิ 2 ชั้น) 
ที่ดิน:              2 -3-89  ไร่   
พื้นที่ใชส้อย:       24,500 ตารางเมตร 
ห้องตรวจ OPD:  83 ห้องตรวจ   
ห้องพัก IPD:      59 ห้อง 
 
งบประมาณรวม ประมาณ 2,500 ล้านบาท 
• ค่าที่ดนิ     330   
• ค่าก่อสรา้ง  1,800 
• เครือ่งมอืแพทย ์   250     
• งานระบบ IT    120 

อาคารศูนยก์ารแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 
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Praram 9 Medical Center  
อาคารศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 



ศูนย์การแพทย์พระรามเกา้ (อาคาร B) 
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: พื้นที่จอดรถ บริเวณชัน้ B2-B1 และ ชั้น 3-6 รองรบัไดก้วา่ 381 คัน 



บริเวณโถง Lobby จุดลงทะเบยีน และ พื้นที่กิจกรรมชั้น 1 
ร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านสะดวกซือ้ บริเวณชัน้ 2 และชัน้ B1 

P.21 

ศูนย์การแพทย์พระรามเกา้ (อาคาร B) 



: บริเวณชัน้ 7 – Operating Room / Recovery Room / GI Scope  
ศูนย์การแพทย์พระรามเกา้ (อาคาร B) 

P.22 

: บริเวณชัน้ 8 – OPD GI / EYE Center / ENT Center / Pharmacy / Cashier  



ศูนย์การแพทย์พระรามเกา้ (อาคาร B) 

P.23 

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

: บริเวณชัน้ 10 – OPD Pediatric, Dental Center 



สถาบันรกัษาความปวดและเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง 
Advanced Pain Management & Wellness Institute (Fix & Fit) 

FIX & FIT : ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) 

P.24 



Check-Up Center : 12 Fl. 

• Double of capacity 
• One-stop-service 
• Specialized Doctors 

in Check-Up Center 
• Advanced Medical 

Equipment 
• Smart Digital Locker 

P.25 

ศูนย์ตรวจสขุภาพครบวงจร : ชั้น 12 ศูนย์การแพทย์พระรามเกา้ (อาคาร B) 



P.26 

แผนการเปิดศนูย์การแพทย์แหง่ใหม ่ในป ี2564 

Advanced Spine Center 
ชั้น 3 อาคาร A 

Oncocare Center 
ชั้น 3 อาคาร A 

LASIK Center 
ชั้น 9 อาคาร B 

Sleep Center 
ชั้น 8 อาคาร A 

เปิดบรกิารทางการ 
ม.ีค. 2564  

เปิดบรกิารทางการ 
เม.ย. 2564  

จะเปิดบรกิาร 
ครึ่งหลงัของป ี2564  

จะเปิดบรกิาร 
ครึ่งหลงัของป ี2564  

ไตรมาส 1 ปี 64 ไตรมาส 2 ปี 64 ครึ่งหลังป ี64 ครึ่งหลังป ี64 



 
ศูนย์การแพทย์ใหม ่ที่ไดเ้ปดิใหบ้รกิารแล้วในป ี2564 

P.27 

        Praram 9 LASIK Center          Advanced Spine Center 



รางวลัแหง่ความภมูิใจในปี 2563 และ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 



P.29 

PR9 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยั
ระดับสากล ส าหรบัการจัดการ การท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพเมื่อเดือน พ.ย. 2563 :  

https://www.globalhealthcareaccreditation.com/gha-for-patients 

รางวลัแหง่ความภมูใิจในปี 2563 

GHA COVID-19 Guidelines Most Admired Company 

ไดร้ับการจดัอนัดับเปน็ Thailand’s Most Admired 
Company 2020 สดุยอดองค์กรครองใจผู้บรโิภค ใน
อันดบัที ่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสาร    
แบรนด์เอจ (BrandAge) 



CSR - Corporate Social Responsibility 

กิจกรรมการพฒันาความรู้ใหแ้กพ่นักงานในโรงพยาบาล 

P.30 

การอบรม “แผนรองรบัอคัคภียั” จาก
หน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญภายนอก เพื่อ
เตรียมพรอ้มใหท้นัตอ่สถานการณ์ 

การจัด workshop หลักสตูร “Service Culture” 
เพื่อถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบัคา่นยิมการบรกิารแก่
พนักงาน 

การจัด workshop หลักสตูร “PR9 Leadership 
Development Program” เพื่อการพฒันา
ผู้บรหิารใหเ้กดิภาวะผูน้ า ต่อยอดไปสูก่ารใหบ้รกิาร
ที่มีประสทิธภิาพ 



CSR - Corporate Social Responsibility 

P.31 

กิจกรรมการพฒันาความรู้ใหแ้กบ่คุคลภายนอก 

การจัด workshop หลักสตูร “การ
ช่วยชวีิตขัน้พืน้ฐาน (CPR) ในเดก็และ
ผู้ใหญ”่ เพื่อใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนทัว่ไป 

จัดกิจกรรมใน”วนัหวัใจโลก” ให้
ความรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการดแูล
สุขภาพหวัใจในยคุ New Normal 

แก่ประชาชนทัว่ไป 

จัดกิจกรรม “วันโรคไต” เพื่อการ
เผยแพรค่วามรู ้พรอ้มทัง้การตรวจ
สุขภาพไตฟร ีโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย 

จัดเสวนาเรือ่ง “โรคระบบทางเดนิ
หายใจ ท าอยา่งไรใหแ้ขง็แรง” 

เพื่อใหรู้จ้ักการรบัมอืกบัไวรสั RSV 
ที่ระบาดในเดก็ 



กิจกรรมชว่ยเหลือสังคมและชมุชน  

P.32 

CSR - Corporate Social Responsibility 

ออกหนว่ยบรกิารตรวจสขุภาพ และดแูล
อาการเจบ็ปวดใหก้บันกักอลฟ์ทีเ่ขา้รว่ม
การแขง่ขนั Alpine Bridgestone Golf 

Invitation 2020 

มอบชดุยาสามญัประจ าบา้นและเวชภณัฑ ์
เพื่อพฒันาชมุชนในพืน้ทีห่า่งไกล ณ 
หมู่บ้านกองแปใต ้จ.แมฮ่อ่งสอน และ

หมู่บ้านสองนอ้ย จ.ตาก 

ออกหนว่ยบรกิารตรวจสขุภาพในงาน 
Thailand Smart Money Bangkok 

บรรยายใหค้วามรู ้เรื่อง วิธีการ
จัดการความเครยีด โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญดา้นจิตเวชศาสตร ์

ออกหนว่ยอบรมการชว่ยฟืน้
คืนชพี (CPR) ใหก้บัพนกังาน 
โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
อายรุศาสตร์โรคหวัใจ 



P.33 

การดูแลสขุภาวะ ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างาน 

CSR - Corporate Social Responsibility 

ให้บรษิทัจากภายนอกเข้ามาด าเนินการตรวจวดั
ฝุ่นละออง ความเขม้แสง ระดบัเสยีง ในทุกพื้นที่ 

ว่าจ้างบรษิทัเอกชนทีเ่ขา้มาดแูลจัดการคดั
แยกขยะตามล าดบั เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 



การปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

P.34 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคญักับการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั โดย
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการศึกษารายละเอยีดและวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกเข้ามาชว่ยพฒันา
ระบบภายในใหส้มบูรณ์ โดยวางเปา้หมายประกาศเจตนารมณเ์ข้ารว่มโครงการภายในปี 2564 

และคาดหวังวา่จะผา่นการรบัรองเป็นสมาชกิโครงการภายในปี 2565 



Q & A 

P.35 



P.36 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ 
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ ทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

P.37 



วัตถุประสงค์และเหตผุล 
เพื่อใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท     

บริษทัไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าป ี
2563 (ในรปูแบบ QR CODE) ที่ไดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม 

 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิัท ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตของบรษิัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความ

เห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

P.38 



ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก

รำยได้ทำงกำรเงิน 5.94 13.37 

ก ำไรส ำหรับปี

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 

0.26 บำท 0.36 บำท

(8.5%)

(5.3%)

(29.0%)

(31.4%)

(243.45)

(134.00)

(82.41)

(86.64)

(7.43) (55.6%)

0.47 100.0%

2,876.35 

2,542.09 

284.46 

275.69 

2,632.90 

2,408.09 

202.05 

189.05 

(0.47)  - 

0.6%

1.9%

1.7%

รวมรำยได้

รวมค่ำใ ช้จ่ำย

ต้นทุนทำงกำรเงิน

677.64 

4,038.95 

4,716.59 

4.17

76.25

80.42

หน้ีสิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

681.81 

4,115.20 

4,797.01 

สินทรัพย์ 4,797.01 4,716.59 80.42 1.7%

2563 2562 เปล่ียนแปลง

งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 เปล่ียนแปลง งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(0.10 บำท) (27.8%)

786.30 ล้ำนหุ้น 786.30 ล้ำนหุ้น -               -           

(หน่วย ล้านบาท)

สรุปสาระส าคัญจากงบการเงิน   

P.39 



Q & A 

P.40 



VOTING AND VOTE RESULT 

P.41 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

P.42 



วาระที่ 4  
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2563 

P.43 



นโยบายการจ่ายเงินปนัผล  

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของก าไรสทุธิ
ภายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคลทกุประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
ทั้งนี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึ้นอยูก่ับความจ าเปน็และความเหมาะสม
อื่นๆ และตามที่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร การจ่ายเงนิปันผลประจ าปจีะต้องไดร้บัอนมุตัจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลโดยค านงึถงึปจัจยัตา่งๆ               
เพื่อผลประโยชนต์่อผู้ถอืหุน้เปน็ส าคญั 

P.44 



การจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2563  

1. เงินปนัผลประกาศจ่าย  อัตราหุน้ละ  0.11 บาท    

2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปนัผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

3. ก าหนดจ่ายเงนิปนัผล : วันที ่20 พฤษภาคม 2564 

P.45 



Q & A 

P.46 



P.47 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

P.48 



วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 

แทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

P.49 



ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบรษิัท ข้อ 17 ก าหนดวา่  
“ในการประชุมสามญัประจ าปทีกุครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเปน็สามสว่นไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3   
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่ อาจได้รบัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปแีรกและปทีีส่อง ภายหลังจดทะเบยีนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั 
ส่วนปหีลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากต าแหนง่” 

วัตถุประสงค์และเหตผุล 

P.50 



กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1) นายบรรณพจน ์   ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษทั 
2) นายวริุฬห ์          มาวิจักขณ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
3) นางวิลาสิน ี         พุทธิการนัต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4) นายพิเศษ           จียาศกัดิ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ       

  การพัฒนาธรุกิจอยา่งยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

P.51 



ประธานกรรมการบริษัท 

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (อายุ 72 ปี) 

P.52 

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ได้รับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 3 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561) 

ประวตักิารศกึษา 
 

ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท   
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน 

 กิจการอ่ืนๆ  (4 แห่ง) 
 
 
 

 
ไม่มี 
2554 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ด.ีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
2552 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยคม 
2549 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ด.ีพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
2541 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

สัดสว่นการเขา้รว่มประชมุ การประชุมคณะกรรมการบริษัท       6/7  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั(รวมคูส่มรส)  1,0000,000 หุ้น  (0.127%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี  
 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2564 

ไม่มี 
 



ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ ์(อายุ 70 ปี)  

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ได้รับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 3 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561) 

ประวตักิารศกึษา 
 
 

ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน 

 กิจการอ่ืนๆ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในอดตี 2547 – 2563  ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)  

สัดสว่นการเขา้รว่มประชมุ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       7/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร      12/12  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั(รวมคูส่มรส)  9,250,000 หุ้น  (1.176%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 
 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2564 

ไม่มี 
 

P.53 



ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นางวิลาสินี พุทธิการันต์ (อายุ 65 ปี) 

ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ได้รับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 3 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561) 

ประวตักิารศกึษา 
 

MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท 

การอบรม 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)   
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ 
บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) 

  
 
 

กิจการอ่ืนๆ 

 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  
ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในอดตี 2556 – 2558  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 และบริการ 
2550 – 2555 รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 ส่วนงานบริการลูกค้าและบริการ 

สัดสว่นการเขา้รว่มประชมุ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       7/7  ครั้ง 
การประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั(รวมคูส่มรส)  ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 
 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2564 

ไม่มี 
 

P.54 



ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายพิเศษ จียาศักดิ์ (อายุ 56 ปี) 

ต าแหน่งที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ได้รับแตง่ตัง้/การด ารงต าแหน่ง  ประมาณ 2 ปี 9 เดือน  (ได้รับแต่งตัง้ 31 กรกฎาคม 2561) 

ประวัติการศกึษา 
 
 

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi University, Philippines 
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA  
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม 
 

หลักสูตร Digital Transformation (IOD)  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 213/2558 (IOD) 
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 2/2558 (IOD) 
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 1/2559 (IOD) 
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD)  
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นท่ี 16/2563 (IOD) 
หลักสูตร การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ประจ าปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลักสูตร Personal data Protection act (PWC) 
หลักสูตร Personal data Protection act (EY)  
หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
รุ่นท่ี 20 สถาบันพระปกเกล้า 

P.55 



การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน  
 กิจการอื่นๆ  (3 แห่ง) 
 
 
 

 
ไม่มี 
2563 – ปัจจบัน ผู้อ านวยการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
  ส านักกฎหมาย 
2560 – ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ ากัด 

ประสบการณท์ างานในอดีต 2559 – 2563  กรรมการ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
2559 – 2561  ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
2559 – 2560  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ ากัด 

สัดส่วนการเขา้รว่มประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท          7/7  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4  ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง* 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั ไม่มี  

ความสัมพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่มี 
 

การมีสว่นได้เสียพเิศษในวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าป ี2564 

ไม่มี 
 

*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2564 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแตว่ันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564  
   และยังไม่ถึงก าหนดการประชุมตามแผนการประชมุท่ีก าหนดไว ้

P.56 

นายพิเศษ จียาศักดิ์ (อายุ 56 ปี) 



Q & A 

P.57 



P.58 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

P.59 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 
2. นายวิรุฬห ์มาวิจกัขณ์ 
3. นางวลิาสินี พุทธิการนัต์ 
4. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 



วาระที่ 6  
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2564 

P.60 



เนื่องจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสม

ประการต่างๆ โดยค านงึถงึภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ ความรบัผดิชอบ ความทุม่เท และคุณค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัจากการปฏบิตัิหน้าทีข่องกรรมการ โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัซึ่งมี
ขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะในป ี2564 ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงได้มมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าป ี2564 

เป็นวงเงินรวม 3,200,000 บาท ประกอบดว้ยคา่เบีย้ประชุม และโบนสั  
(โดยไมม่คีา่ตอบแทนและสทิธิประโยชนอ์ืน่)(1) ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

P.61 



พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  

P.62 

1. วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ มีดังนี้ 

รายการ ปี 2564  (ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 
 วงเงินที ่ อนุมัติ 

 จ่ายจริง 

คณะกรรมการบริษัท 3,200,000 3,200,000 2,264,000 

(หน่วย: บาท) 



(2)

 คณะกรรมการบริษัท  
 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000  

 
จ านวนท่ีเหลือจากการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุม และ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
ไม่ได้รับโบนัสส าหรับ
กรรมการบริษัท 

 
 

ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 

คณะกรรมการบริหาร(3) 
 
 

ประธาน 
กรรมการ 

12,000 
10,000 

12,000 
10,000 

ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

ไม่มี 

พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  
2. หลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 มีดังนี้ (หน่วย: บาท) 

P.63 

หมายเหต:ุ (1)  กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22  
 (2)  ค่าเบี้ยประชุมก าหนดตามต าแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ  
 (3)  กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร  



Q & A 

P.64 



P.65 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

P.66 



วาระที่ 7  
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2564 

P.67 



เนื่องจากการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชจีะต้องไดร้บัการอนมุตัจิากที่
ประชุมผู้ถอืหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าป ี2564 และเสนอ

ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
แห่งบรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านกัสอบบญัชีทีไ่ดร้บัอนญุาตจาก 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
และเปน็ผูส้อบบญัชีรายเดมิของบรษิทั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าป ี2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

P.68 



เสนอแตง่ตั้งผู้สอบบญัชีรายเดมิ  
จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 คือ 

1. นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6011   และ/หรือ 

2. นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4501   และ/หรือ 

3. นางสาวมณ ี รัตนบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5313 

P.69 



เสนอค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

รายการ 
ปี 2564  

(ปีที่เสนอ) ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ค่าสอบบญัช ี 1,800,000 1,900,000 (100,000) 5.26 

ค่าบรกิารอืน่ ไม่มี ไม่มี - - 

P.70 



Q & A 

P.71 



P.72 

VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

P.73 



วาระที่ 8  
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

P.74 



บริษัทไมม่เีรื่องอื่นๆ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

P.75 



Q & A 

P.76 



THANK YOU 


