
 

การประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ าป ี2565 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 

วันศกุร์ที ่22 เมษายน 2565 
เวลา 15.00 น. 

 
ในรปูแบบการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  

เพยีงรูปแบบเดยีว 



นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 
ประธานกรรมการบริษัท 



นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 



นายอรรพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 



นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 



นายแพทย์วิรฬุห์ มาวิจกัขณ ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร 



ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



นายคณิต แพทย์สมาน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 



นายพิเศษ จียาศักดิ์ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  



นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



นายเจริญ นัดพบสุข 
รองกรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 



นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร 
รองกรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผดิชอบสูงสดุในสายงานบญัชกีารเงิน) 



นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักแผนยุทธศาสตร์ 



นางสาวนุชณี อู่ทอง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 



    นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม     นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ     นายชวพันธุ์ สุริยจันทร์ 
ผู้สอบบัญช ีจาก บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 



นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ 
เลขานุการบริษัท 



นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์             นางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์  
ที่ปรึกษากฎหมาย 

ส าหรับการประชุม จาก ส านักงาน เอเบิล แอนด์พรมิตัน จ ากัด 



 
ผูถ้อืหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง 
ในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียในเรือ่งใดเปน็
พเิศษ จะไมม่สีทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ  
 

ทีป่ระชุมจะพจิารณาตามล าดบัระเบียบวาระใน
หนังสอืนดัประชุม ที่ไดส้่งใหท้่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
ลว่งหน้าก่อนการประชมุในวันนี้ 
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1  
Vote 

1 
Shares 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  
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ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บั
ฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธี
เดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 

หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบ
ฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้น
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  
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การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู ้เข้าร่วมประชุม
ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องท าใน
เวลาที่ก าหนด คือ วาระละ 1 นาที และจะท าการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย 

ทั้งนี้ ส าหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการเป็นรายบุคคล 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  



ส าหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้  

(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 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  
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การถามค าถาม บริษทัจะเปดิชว่งเวลาถามตอบเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นส่งค าถามได้ 2 ชอ่งทาง คอื 

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามได้โดยกดปุ่ม “ส่งค าถาม” และเลือกวาระการประชุมที่
ต้องการจะถามค าถาม และพิมพ์ค าถามที่จะสอบถามล่วงหน้า เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
หรือ 

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ที่จะถามค าถามแบบถามด้วยตนเองในแตล่ะวาระ
โดยกดปุ่ม “ส่งค าถาม” แล้วเลือกวาระการประชุมที่ต้องการจะถามค าถาม และพิมพ์เข้าคิว
เพื่อถามค าถามเสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งค าถาม” เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจะเรียกชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อถามค าถามด้วยตนเอง  

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  
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ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ–นามสกุลจริง ในการเข้าระบบหรือมิเช่นนั้น
ก่อนถามค าถามขอให้แถลงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ–นามสกุล ก่อนทุกครั้ง 

ในการเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และกระชับ 
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม 

ค าถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาก่อนการประชุม บริษัทจะตอบในที่
ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
จะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

11 

12 

13 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  
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เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการ
ค าถาม หรือด าเนินการใดๆ ที่เหมาะสม และค าถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะ
น าไปตอบไว้ในรายงานการประชุม 
 

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดใหม้กีารถ่ายทอดสดการประชมุและบนัทึกภาพการประชุม
ตลอดระยะเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม  

14 

15 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม  



วาระที่ 1  
ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 



เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ 

เปิดรับค าถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า  

ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เนื่องจากได้เผยแพร่
รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ แสดงความคิดเห็น และแก้ไข/เพิ่มเติมแล้ว โดย
แจ้งให้ทราบด้วยว่าจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมอีก 



วาระที่ 2  
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าป ี2564 



สรุปผลประกอบการและการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2564 
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ปจัจยัที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

1. กลุ่มผู้ป่วย Medical Tourism ลดลงอย่างมาก จากสถานการณ ์COVID-19 ทั่วโลก
ที่ยืดเยื้อ  

2. นโยบาย Lock-Down ท าให้มีข้อจ ากัดการเดินทางส าหรับผู้ป่วยไทย 

3. ภาวะเศรษฐกิจท าให้ก าลังซื้อปรับตัวลดลง ผู้ป่วยที่เคยใช้บริการรพ.เอกชน อาจจะหัน
ไปใช้บริการอื่นทดแทน 

4. ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงข้ึนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 



Increase revenue strategy : A-B-V-X 

Advanced  

medical care 

Better  

quality of life 

Virtual  

hospital 

Extra  

services 



PRARAM 9 A-B-V-X 

PR9 Advanced Med. Care 

- Advanced Cardiovascular institute       - Kidney Transplantation institute                               
- Joint & Spine center                         - Thyroid center                                                
- Breast center                                  - Oncocare center 
- Advanced MIS center                       - Chest & Respiratory center  
- Advanced care for aging society 



PR9 Better Quality of Life 

- LASIK CENTER             - FIX & FIT 
- Check up                      - Mind & Sleep 
- Skin & Aesthetic             - W9 wellness center 

PRARAM 9 A-B-V-X 



PR9 Virtual Hospital 

PRARAM 9 A-B-V-X 

- Telemedicine                  - Medical gadget 
- Outreach clinic                - Remote healthcare 
- Home care                     - Home step down care 



PR9 Extra Services 

- Health store 

- Vitamin & supplement 

- Cannabis 

- Inter. Customer Center 

PRARAM 9 A-B-V-X 



202.05 249.17 

2,632.90 
3,025.97 

2563 2564 
ก าไรส าหรบัปี รายไดร้วม 

รายไดร้วมและก าไรส าหรับปี 

• รายไดร้วมเพิ่มขึน้จาก 2,632.90 ลบ. เปน็ 3,025.97 
ลบ. เพิม่ขึน้ 14.9%  
 

• ก าไรส าหรบัปีเพิม่ขึน้จาก 202.05 ลบ. เปน็ 249.17 ลบ.  
เพิม่ขึน้ 23.3%  โดยคิดเปน็อัตราก าไร 8.2% ของรายได้
รวมในป ี2564 
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รายไดร้วมและก าไรส าหรับปี 
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Key Operational Statistics 

(1) Calculated from available beds * number of days in each year 
(2) Available beds Y2016-Y2017 = 147, Y2018 = 158 , Y2019-Y2020 = 166 and Y2021 = 204 

IPD Revenue per Admission 

OPD Visits 

Unit: ’000 visits 

Unit: THB per admission 

 
• จ านวนผูป้ว่ยนอก 

เพิม่ขึน้ 0.1% 

• รายไดผู้ป้ว่ยนอกตอ่
ครัง้ เพิม่ขึน้ 10.9% 
 

OPD Revenue per Visit 

Unit: THB per visit 

IPD Admission 

(1)(2) 

Unit: Admission 

 
• จ านวนผูป้ว่ยในนอน

รพ.ลดลง 6.7% 

• รายไดผู้ป้ว่ยในตอ่
ครัง้เพิม่ขึน้ 28.5% 
 

P.36 
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รางวัลแหง่ความภมูใิจในปี 2564 และ ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 



รางวัลแห่งความภูมิใจในปี 2564 

The World’s Best Hospitals 
(Thailand)  

โรงพยาบาลพระรามเก้า 
ได้รับ Certificate  

“World’s Best Hospitals 2022”  
จากนิตยสาร NEWSWEEK 

ประจ าปี 2565 



P.39 

รางวัลแหง่ความภูมิใจในปี 2564 

ไดร้บัคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ใหเ้ป็น 1 ใน 147 บรษิทั ของรายชื่อหุน้ยัง่ยนื 
(THIS) กลุม่บรกิาร ประจ าปี 2564 

ผลการประเมนิ CGR อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ือง
เป็นปีที ่3  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



CSR - Corporate Social Responsibility 

ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชื้อ COVID-19 แกป่ระชาชน 

ฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคตดิเชือ้ COVID-19 แก่
ประชาชนที ่The Street 

ฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคตดิเชือ้ COVID-19 แก่
ประชาชนที ่โรงพยาบาลพระรามเกา้ 



กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชมุชน  

P.41 

CSR - Corporate Social Responsibility 

ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ให้แก่ บรษิทัคู่สัญญา และชมุชน 



CSR - Corporate Social Responsibility 

กจิกรรมการพฒันาความรู ้ใหแ้ก ่บริษทัคู่สญัญาและชมุชน 
เกีย่วกับ COVID-19  

P.42 

อบรมใหค้วามรูพ้นกังานโรงแรม VIE หวัขอ้ 
“ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั COVID-19 และการ
ใส-่ถอดอปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล” 

อบรมใหค้วามรูพ้นกังานโรงแรม Ambassador 
หวัขอ้ “ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั COVID-19 และการ
ใส-่ถอดอปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล” 

อบรมใหค้วามรูพ้นกังานโรงแรม Almas หวัขอ้ 
“การปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ใน 
Hospitel” 



CSR - Corporate Social Responsibility 

P.43 

กจิกรรมการพฒันาความรู้ใหแ้กบ่คุคลภายนอกผา่นชอ่งทางตา่งๆ 



ปฏบิัตติามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 
พัฒนาการจากปทีี่ผ่านมา คอื ผ่านการรบัรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติแลว้ในไตรมาส 3/2564 



Q & A 



วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ 
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 



วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท     
บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564  
(ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

             ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิทั  
ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

         ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 



สรุปสาระส าคัญจากงบการเงิน   

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
งบการเงนิ เปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ / (ลดลง)  
อตัรารอ้ยละ 

ณ  
31 ธนัวาคม 2564 

ณ  
31 ธนัวาคม 2563 

รวมรายได้ 3,025.97 2,632.90 393.08 14.9% 

รวมค่าใช้จ่าย 2,729.44 2,408.09 321.34 13.3% 

รายได้ทางการเงิน 4.21 5.94 (1.73) (29.1%) 

ต้นทุนทางการเงิน (0.48) (0.47) 0.01 2.0% 

ก าไรส าหรับปี 249.17 202.05 47.11 23.3% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 249.17 189.05 60.11 31.8% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.32 (บาท) 0.26 (บาท) 0.06 (บาท) 23.1% 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 786.30 ลา้นหุน้ 786.30 ลา้นหุน้ - - 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิ เปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 
อตัรารอ้ยละ 

ณ  
31 ธนัวาคม 2564 

ณ  
31 ธนัวาคม 2563 

รวมสินทรัพย์ 5,136.94 4,797.01 339.93 7.1% 

รวมหนี้สิน 859.06 681.81 177.25 26.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277.88 4,115.20 162.68 4.0% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 5,136.94 4,797.01 339.93 7.19% 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 



Q & A 



VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 



วาระที่ 4  
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2564 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

     บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ)              
     ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกประเภท ตามที่ก าหนดไว้ใน  
     กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท   
     การจ่ายเงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม 
     อื่นๆ และตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
     การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ 
     บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ 
     ผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 



การจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2564  

เงินปนัผลประกาศจ่ายอตัรา หุน้ละ  0.14 บาท     

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปนัผล : วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

ก าหนดจา่ยเงนิปนัผล : วนัที ่19 พฤษภาคม 2565 



Q & A 



VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 



วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 

แทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 



ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  
และข้อบงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดวา่ 

  

          “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนทีใ่กล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
         กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้   
          กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้
ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง” 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล 



กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

1)  นายเสถยีร  ภูป่ระเสรฐิ            รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร /                             
                                              กรรมการผูอ้ านวยการ  
 

2)  นายประเสรฐิ  ไตรรตันว์รกุล     กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูล 
                                              กจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
 

3)  นายคณิต  แพทย์สมาน           กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /         
                                              กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอยา่งยั่งยนื  



          นายเสถียร ภูป่ระเสริฐ (อายุ 69 ป)ี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 

ไดร้ับแตง่ตั้ง / การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 4 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งต้ัง 28 มีนาคม 2561) 

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 แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 

การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 142/2560 
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่นท่ี 36/2558 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)    รุ่นท่ี 82/2549 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอืน่ 
บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) 

 
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (1 แห่ง) 

 
2558 – ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ                บริษัท ไพโอเนียร์ มอร์เตอร์ จ ากัด (มหาชน)   
2556 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ                   บริษัท เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2538 – ปัจจุบัน          กรรมการ                          บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ ากัด 

สัดสว่นการเขา้รว่มประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท   7/7  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิัท (รวมคูส่มรส)  11,550,000 หุ้น  (1.469%) 

ความสมัพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี  

การมีสว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าป ี2565 

ไม่มี 
 



       นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล  (อายุ 73 ป)ี  
ต าแหนง่ทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ไดร้ับแตง่ตัง้ / การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 4 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งต้ัง 28 มีนาคม 2561) 

ประวัตกิารศกึษา 
 
 

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 สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอืน่ 
 บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (2 แห่ง) 

 
ไม่มี 
2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ                              บริษัท ซีพีที จ ากัด 
2535 – ปัจจุบัน          อาจารย์ท่ีปรึกษาภาควิชา          โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2558 – 2563            กรรมการ                               โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ   
2557 – 2563            กรรมการ                               มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือการเรียนรู้ 
2547 – 2563            หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม            บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

สัดสว่นการเขา้รว่มประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท       7/7      ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร      12/12   ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน   3/3 ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิัท(รวมคูส่มรส)  10,233,500 หุ้น  (1.301%) 

ความสมัพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

การมีสว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าป ี2565 

ไม่มี 
 



          นายคณิต แพทย์สมาน (อายุ 60 ป)ี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 

ไดร้ับแตง่ตั้ง / การด ารงต าแหนง่  ประมาณ 4 ปี 1 เดือน  (ได้รับแต่งต้ัง 28 มีนาคม 2561) 

ประวัตกิารศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 156/2555 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 40/2555 
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 5/2559  
หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45/2562         
หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นท่ี 5/2563 
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 24/2564 
หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นท่ี 1/2564 และ รุ่นท่ี 14/2564 
หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นท่ี 1/2564 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอืน่ 
บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

  
 

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (2 แห่ง) 

 
2557 – ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /                    บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
                             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
                             กรรมการบริหารความเสี่ยง  
2559- ปัจจุบัน          ท่ีปรึกษา                                                            บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลต้ิง จ ากัด  
2564 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /          บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ ากัด 
                             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2556 – 2557          กรรมการ                                                          ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2555– 2557           กรรมการ                                                          การเคหะแห่งชาติ  

สัดสว่นการเขา้รว่มประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7  ครั้ง 
การประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2  ครั้ง 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิัท(รวมคูส่มรส)  ไม่มี 

ความสมัพันธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

การมีสว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าป ี2564 

ไม่มี 
 



Q & A 



VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

1)   นายเสถยีร  ภูป่ระเสริฐ 

2)   นายประเสริฐ  ไตรรัตน์วรกลุ 

3)   นายคณติ  แพทย์สมาน 



วาระที่ 6  
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2565 



     การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด 
     ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ  
     ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของ 
     กรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน    
     รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2565 
     คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
     กรรมการบริษัทประจ าปี 2565 เป็นวงเงินรวม 3,200,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ย 
     ประชุมและโบนัส (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)(1) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา  
   

วัตถุประสงค์และเหตุผล 



พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ มดีงันี้ 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ป ี2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2564 
เพิม่ขึ้น / (ลดลง) 

รอ้ยละ วงเงนิทีอ่นุมตั ิ
จ่ายจริง 

คา่เบี้ยประชุม โบนสั รวม 
คณะกรรมการบริษัท 3,200,000 3,200,000 2,444,000 756,000 3,200,000 - 



พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 มดีงันี ้ (หน่วย: บาท) 

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

คณะกรรมการ ต าแหนง่ 
ค่าเบีย้ประชมุ(2) โบนสั เพิ่มขึน้ / 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ปี 2565 
(ปทีีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565 
(ปทีีเ่สนอ) 

ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

 

จ านวนทีเ่หลอืจาก
การจา่ยคา่เบีย้
ประชมุ และ

กรรมการทีเ่ปน็
ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บั
โบนสัส าหรบั
กรรมการบรษิทั 

 

จ านวนทีเ่หลอืจาก
การจา่ยคา่เบีย้
ประชมุ และ

กรรมการทีเ่ปน็
ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บั
โบนสัส าหรบั
กรรมการบรษิทั 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 

คณะกรรมการบรหิาร (3) ประธาน 
กรรมการ 

12,000 
10,000 

12,000 
10,000 

- 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
และการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื  

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

30,000 
20,000 

- 



Q & A 



VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 



วาระที่ 7  
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 



     การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที ่  
     ประชุมผู้ถือหุ้น  
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 และเสนอให้  
    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
    แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
    คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม 
    ของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล 



เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม  
จาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  

เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 คือ 

1)  นางสาวมณ ี รตันบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  5313   หรือ 

2)  นายเตมิพงษ ์ โอปนพันธุ ์        ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  4501   หรือ 

3)  นางสาวโกสมุภ์  ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6011  



เสนอค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ป ี2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
ป ี2564 

เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึ้น / (ลดลง) 

รอ้ยละ 

คา่สอบบญัช ี 1,800,000 1,800,000 - - 

คา่บรกิารอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

(หน่วย: บาท) 



Q & A 



VOTING AND VOTE RESULT 



มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 



วาระที่ 8  
เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 



บริษทัไมม่เีรื่องอื่นๆ เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 



Q & A 



-ปิดประชุม- 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 


