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ที ่RICHY CS003/2562 
วนัที ่8 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
2. งบการเงินของบริษทัส าหรับปีท่ีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การลงทะเบียนและการ

ออกเสียงลงคะแนน 
6. คู่มือปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.) 
9. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
11. ประวติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง
ท่ี 1/2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว  
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนท่ีดงัปรากฏในเอกสารแนบท่ี 9) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงได้ประชุมไปเมื่อวนัที ่
24 เมษายน 2561 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 โดยท่ีประชุมได ้

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมาย
ก าหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี  

24 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ (รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารแนบ 1) เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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 การลงมติ 
 วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษทัสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR 

CODE ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  
  ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

 การลงมติ 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

งบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแล้ว โดยผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง 
ทัว่ไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
สินทรัพยร์วม 5,570,312,610 6,062,540,369 5119465830 
หน้ีสินรวม 4,049,946,587 4,195,059,011 2,809,447,204 
รายไดร้วม 568,241,402 1,327,125,630 2,708,649,016 
ก าไรสุทธิ 9,255,842 132,914,997 451,022,834 
ก าไรต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.01 0.136 0.43 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและรับการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
  การลงมติ 
  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร การส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2561 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีท่ีบริษทั มีผล
ขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 46  

   ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 433,790,175 บาท (ส่ีร้อย
สามสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หักส ารองตามกฎหมาย 22,831,062บาท 
(ยี่สิบสองลา้นแปดแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหกสิบสองบาทถว้น) บริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินไม่เกิน 
175,536,385 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นห้าแสนสามหม่ืนหกพนัสามร้อยแปดสิบห้าบาทถว้น) หรือคิดเป็น 
0.168 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 40.47 ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารอง โดยมีรายละเอียดการจ่ายปัน
ผล ดงัน้ี แบ่งออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 7 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.14286 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจะ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.14286 บาท   

โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี   
3 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ก าไรสุทธิ (บาท) 9,684,994 139,394,362 456,621,237 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ (หุน้) 785,399,982 975,203,604 1,044,859,438 
จ านวนเงินปันผลท่ีจ่าย 37,699,199 78,143,063 175,536,385 
อตัราปันผลต่อหุน้ ( บาท:หุน้ ) 0.048 0.08013 0.168 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมายและ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดและตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ โดยจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 22,831,062 บาท 
(ยีสิ่บสองลา้นแปดแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหกสิบสองบาทถว้น) 

 จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ไม่เกิน 175,536,385
บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นหา้แสนสามหม่ืนหกพนัสามร้อยแปดสิบห้าบาทถว้น) หรือ
คิดเป็น 0.168 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02514 บาท 
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- จ่ายเป็นหุ้นในอตัรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.14286 บาท  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษทัจะจ่ายเป็นเงินสดแทนใน
อตัราหุน้ละ 0.14286 บาท  

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date  เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 ทั้งน้ีการใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทัยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 

 การลงมติ 
 วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท 

 เป็น 1,381,459,430 บาท 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายท่ีตอ้งการยกเลิก จ านวน 
1,566 หุ้น ซ่ึงเป็นหุ้นเพิ่มทุนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 พร้อมกนัน้ีให้
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ 

บริษทั โดยวธีิการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และพิจารณาใหเ้ปล่ียนแปลง/แกไ้ขหนงัสือ 

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,381,459,430    บาท    (หน่ึงพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านส่ีแสนห้า 
                                                                                                หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยสามสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น                   1,381,459,430   หุน้          (หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนหา้หม่ืน 
            เกา้พนัส่ีร้อยสามสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ          1.00     บาท     (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
    หุน้สามญั                     1,381,459,430  หุน้         (หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนหา้หม่ืน 
             เกา้พนัส่ีร้อยสามสิบหุน้) 
      หุน้บุริมสิทธิ                       (-)      หุน้             ไม่มี 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 การลงมติ 
 วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

   เน่ืองจากการท่ีบริษทัประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 197,355,807 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,578,815,237 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1)เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จ านวน 149,268,619 หุ้น   
(2)การรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 จ านวน 24,043,594 หุน้ (3)การรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 จ านวน 24,043,594 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

      ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,578,815,237 บาท    (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืน 

              หา้พนัสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น               1,578,815,237   หุน้     (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบแปดลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืน 
    หา้พนัสองร้อยสามสิบเจด็หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ          1.00     บาท        (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั                    1,578,815,237 หุน้        (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบแปดลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืน 
    หา้พนัสองร้อยสามสิบเจด็หุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ                           (-)      หุน้          ไม่มี 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ ด าเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 197,355,807 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,578,815,237 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
197,355,807 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดขา้งตน้ 

  การลงมติ 
     วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรับรองการจ่ายหุ้นปันผลและ
การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

                           จากการท่ีบริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 197,355,807 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,381,459,430 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,578,815,237 บาท บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  
เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 

 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 เพื่ออนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง
กบัการเพิ่มทุน  ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และการน าส่งขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การลงมติ  
วาระน้ีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 20 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังกรรมการจะตอ้ง 
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้โดยในปี 2562 น้ีมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 
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1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ  ประธานกรรมการบริษทั 
2. ร.ศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. พ.ต.อ. สุวทิย ์ ตนัโสด   กรรมการบริษทั  
4. นายวรีะพล อรรถบูรณ์วงศ ์  กรรมการบริษทั 

 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี 
คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ-
ไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่มีผู ้
ถือหุน้เสนอช่ือกรรมการอิสระเขา้มา จ านวน 1 ท่าน คือ นางภวญัญา กฤตชาติ 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดขั้นตน้ของ ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมคุณสมบติับางประการท่ีกรรมการอิสระของบริษทัพึงมี ซ่ึง รศ.สุทศัน์ 
รัตนเก้ือกงัวาน และนางภวญัญา กฤตชาติ มีคุณสมบติัครบถว้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้ง 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ รศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกังวาน, 

พ.ต.อ.สุวิทย ์ตนัโสด ,นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ และนางภวญัญา กฤตชาติ ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เพราะบุคคลเหล่าน้ีล้วนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ีดี และมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 
11) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

  ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้ออกเสียงทั้ง 4 ท่าน เห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง 4 ท่าน คือ รศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน, พ.ต.อ.สุวทิย ์ตนัโสด, นายวรีะพล อรรถ
บูรณ์วงศ ์และนางภวญัญา กฤตชาติ ให้เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น  

  การลงมติ 

  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน มาตรา 90 ก าหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไป 
ตามมติของผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ไดก้ลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนั ท่ีประชุมเห็นควรน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีองคป์ระกอบของค่าตอบแทน ดงัน้ี 
  1. ค่าเบ้ียประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ประธานกรรมการบริษทั  25,000 บาท / คร้ัง 
   กรรมการบริษทั   15,000 บาท / คร้ัง 
   ประธานกรรมการชุดยอ่ย  15,000 บาท / คร้ัง 
   กรรมการชุดยอ่ย   10,000 บาท / คร้ัง 
  2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ      

  ในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จกรรมการ 
ทั้งหมด จ านวน 10,000,000 บาท และในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแลว้จึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากบัปี 
2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้
กลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงธุรกิจประเภทเดียวกนัแลว้  

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ย่อมได”้ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ
บญัชีทุก 5 ปี เพื่อใหก้ารควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึนและใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยบริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัในปี 2562 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 1 ปี 
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  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั มีความเห็นวา่ 
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีจ านวน 5 ราย จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไดแ้ก่    
นางสาววนันิสา งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์ เสถียร
ศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9169 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 และ 
นางสาวอริสา ชุมวสูิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9393 
  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์และ / หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบ
บญัชีกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
  ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั โดยการ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงิน
บริษทั ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,670,000.00 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 350,000 บาท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 900,000 1,130,000 1,290,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 145,000 190,000 380,000 
**ค่าบริการอ่ืน 47,285 144,746 คิดตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

** ค่าบริการอ่ืนในปี 2561 ได้แก่ ค่าตรวจกระดาษท าการ ค่าอุปกรณ์ส านักงาน และค่าพาหนะ จ านวน  
94,746 บาท เน่ืองจากเปล่ียนผูส้อบบญัชีเม่ือตน้ปี 2561 จ านวน 50,000 บาทส าหรับปี 2562 ผูส้อบบญัชีจะคิด
ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี รวมทั้ งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ 
นางสาววนันิสา งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียร
ศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9169 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 และ 
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9393 แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 1,670,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

แต่งตั้งนางสาววนันิสา งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์
เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 
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และ นางสาวอริสา ชุมวสูิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9393 แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  1,670,000 บาทต่อปี  
  การลงมติ 
  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน  

 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   
เน่ืองจากหนงัสือรับรองของบริษทั ไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานไวจ้  านวน 25 

ขอ้ จึงขอพิจารณาเพิ่มวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
เน่ืองจากบริษทัฯมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน จึงท าให้ตอ้งมีหลกัค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยในการขอสินเช่ือ
เพื่อด าเนินธุรกิจนั้นๆ จึงเพิ่มเติมวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. ประกอบธุรกิจบริการรับค ้าประกนัหน้ีสิน ความรับผดิ และการปฏิบติัตามสัญญาของบุคคลอ่ืน 

รวมทั้งรับบริการค ้าประกบับุคคลซ่ึงเดินทางเขา้มาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอ่ืน 

2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไขแ้ละผูป่้วยเจบ็ รับท าการ

ฝึกสอนและอบรมทางดา้นดา้นวชิาการเก่ียวกบัการแพทย ์
 

นอกจากน้ี  การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัเพื่อใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการท านิติกรรมใดๆ กบั 

บุคคลอ่ืน  บริษทัจึงขอเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

3. ขอ้ 6  

เดิม  เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดั 

บริษทัมหาชนจ ากดั ลงทุนเขา้หุน้ในกิจการใดๆ ไม่วา่โดยวธีิใด หรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

หลกัประกนัอ่ืน หรือเขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้กบับุคคลอ่ืนหรือใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจการหรือ

ร่วมคา้ดว้ย หรือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม 

ใหม่  เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดั 

บริษทัมหาชนจ ากดั ลงทุนเขา้หุน้ในกิจการใดๆ ไม่วา่โดยวธีิใด หรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

หลกัประกนัอ่ืน หรือเขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้กบับุคคลอ่ืนหรือใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจการหรือ

ร่วมคา้ดว้ย หรือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ 
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4. ขอ้ 20 

เดิม  ประกอบกิจการให้เชา้ห้องพกั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์อาคารชุด ห้องชุด อาคาร

ส านกังาน  

ใหม่ ประกอบกิจการให้เชา้ห้องพกั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์อาคารชุด ห้องชุด อาคาร

ส านกังาน ร้านคา้และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ขอ้ 22 

เดิม  ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจา้งท าของ ตามวตัถุประสงคท์ั้งหมดใหแ้ก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองคก์รของรัฐ 

ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือท าการประมูลเพื่อซ้ือหรือขายหรือรับจา้งหรือวา่จา้งท า

ของ ตามวตัถุประสงคท์ั้งหมดใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองคก์รของรัฐ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562

พิจารณาเพิ่มวตัถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานตามท่ีเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยมี์
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  

  การลงมติ  
วาระน้ีใช้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงประสงคใ์หมี้การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ตามวนั เวลาและ
สถานท่ีดงักล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 
8) ซ่ึงบริษทัไดพ้ิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย ในกรณีผูถื้อหุน้ท่านใด
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วน
เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัประจ าปี 2562 เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน 
(รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4) 
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ทั้ ง น้ี  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับลงทะเ บียนในกรณีท่ี เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  
หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัและพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7) โดยบริษทัไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นวนัใหสิ้ทธิผู ้
ถือหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
  อน่ึง เน่ืองด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียน
สามารถจดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบของ QR CODE ได ้ดงันั้นบริษทั จึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2561 
ในรูปแบบของ QR CODE จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัสรุปขอ้มูลทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2561 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
               (ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ)์ 
                ประธานกรรมการบริหาร 
เลขานุการบริษทั 
คุณศรัณยธ์ร ศรีสุนทร 


