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 ที่ รวพ.0024/66 
 

                                                                                                                     วันที่ 1 เมษายน 2566 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำป ี2565 (รายละเอียดแนบท้าย) 
                   2. รายงาน 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2565 (ตามรายละเอยีดใน QR CODE) 

       3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม  
        4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
        5. ประวัติกรรมการที่จะเสนอเข้ารับตำแหน่งใหม่  
        6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน     
                      ในการประชุมผูถ้ือหุ้น          
                   7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (เอกสารแนบ) 
        8. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม  
 
 

             โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2566 ให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566  ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ 
จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ :  
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  
            (รายละเอียดแนบท้าย) 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้บันทึกตามมติที่ประชุมแล้ว 
 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565  
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2565  
 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมั ติงบดุล และงบกำไร
ขาดทุนประจำปี 2565 ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว 
  

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษทัฯข้อ 16 ในการประชุมสามญัประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทีสุ่ดกับ
ส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่ออกตามวาระมดีังนี้ 

- พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล          กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง  

- พญ.อลิศา  เนรมิตตกพงศ์    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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- น.ส.จรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ          กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการใน

การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่
บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทำให้รู้จักบริบทของบริษัทดี   

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มายาวนาน มีความรู้ความเข้า ใจในด้านการบริหาร 
โรงพยาบาลและการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและ 
สถานการณ์ด้านการบริการทางการแพทย์ในจังหวัดอุดรธานีจึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

น.ส.จริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และ
การเงิน และสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 5 
สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอสิระ มีปรากฏในรายงาน 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2565 

ในข้อ 8.1.1 หัวข้อเรื่อง การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนีใ้นการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ครั้งนี ้บริษัทไม่มกีรรมการที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าทีค่ณะกรรมการบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 

  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  
 บริษัทได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรวมค่าเดินทางในป ี2558 แล้ว และในปีนี้ยังคงพิจารณาไม่ปรับเพิ่ม  

องค์ประกอบของค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการเพียงอย่างเดียว ค่าตอบแทนของกรรมการที่จะ
ขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) 

1. ประธานกรรมการบริหาร       จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 180,000 บาทตอ่ปี  
2. กรรมการบริหาร        จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 240,000 บาทต่อป ี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ       จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อปี  
4. กรรมการตรวจสอบ       จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 108,000 บาทต่อป ี 
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน                    จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกจิการและจริยธรรมธรุกิจ      จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                             จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
8. ค่าเดินทางและอื่นๆ       16,000 บาทต่อป ี 
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9. ผลประโยชน์อื่นใด                                                 ไม่มี 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆมา 
 ปี 2566 (บาท) ปี 2565 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 604,000 604,000 0 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดผลประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 

 

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ 
อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
12707 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566  ไว้ไม่
เกิน 800,000 บาท เท่ากับปีท่ีแล้ว 

   ข้อมลูเพิ่มเตมิ 
   ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มคีวามสัมพันธ์และ/หรือมสี่วนได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ปี 2566 (บาท) ปี 2565 (บาท) เพิม่ขึน้ (บาท) 
ระยะเวลาการตรวจสอบบัญช ี

ให้แก่บริษัทฯ 

ค่าตรวจสอบบัญชี ไม่เกิน 800,000 ไม่เกิน 800,000 0 
ปี 2549 -ปี 2565  

เป็นระยะเวลา 16 ปี 
  

 

ช่ือผู้สอบบัญชี  
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด 

เลขท่ีผูส้อบ
บัญช ี

ปีท่ีเซ็นต์ตรวจสอบ 
จำนวนปีท่ีเซ็นต์ 

ติดต่อกัน 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 4712 
2553, 2554, 2555, 2556,  

2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565 
4 
7 

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 7750 2557, 2558, 2565 3 
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา   9589 2565 1 
นางสาวนันธิรา คุณงาม 12707 2565 1 

 

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาสและสำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงนิ 800,000
บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ปี 2566 (บาท) ปี 2565 (บาท) 
ค่าตรวจสอบประจำปี  515,000 515,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส  285,000 285,000 
ค่าบริการอืน่ ไม่ม ี ไม่ม ี
รวม 800,000 800,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) มีความเห็นต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชวี่ามีความเหมาะสม 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวชวนา  
วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพร
ทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 บริษัท 
สำนักงานปีติเสว ีจำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี
ที่แล้ว ทั้งนี ้บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น โดย
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกดั มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมร
ชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589 และ 12707ตามลำดับ และ กำหนดค่าตรวจสอบ
บัญชปีระจำปี 2566 

 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจำปี 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ

สำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ
บริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ 
 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2565 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 100.054 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.01 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ 
มีความจำเป็นในการสำรองเงินจากกำไรสุทธิสว่นหนึ่ง เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานท่ี เพิ่มและทดแทน
เครื่องมือแพทย ์และเพิ่มบริการต่างๆของโรงพยาบาล จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ คือร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจา่ยเงินปันผลประจำปี 2565 ร้อยละ 40 ของกำไรสทุธิ คือจำนวน 40 ล้านบาท หรือคดิ
เป็น 4.00 บาทต่อหุ้น  

โดยกำหนดวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันที่ 
18 พฤษภาคม 2566 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี ้
 

 ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
 เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น) กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น) ร้อยละของกำไรสุทธิ 

ปี 2561 0.70 1.69 41.46 
ปี 2562 0.20 1.73 11.53 
ปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล 0.16 - 
ปี 2564 0.35 0.88 40.00 
ปี 2565 4.00 10.01 40.00 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 

            จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถอืหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพรอ้มเพรียงกัน 
 

 
 

                                                                             
 
                                                                                              ด้วยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                                                                                                   
                                                                                          .................................................................. 
                                                                                                (แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสืบกลุ) 
                                                                                                             กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2. รายงาน 56-1 ONE-REPORT ประจำปี 2565 (ตามรายละเอียดใน QR CODE) 
 
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
             
ช่ือ - สกุล                           นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ 

อายุ                 45 ปี  

ที่อยู่                 37/2 หมู่ที่ 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150                                                                 

ประเภทของกรรมการ               กรรมการบริษัท 

การศึกษา                                         -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยฟลอริดา  
     เมโทรโปลิแทน สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทำงาน      -  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (2557-ปัจจุบัน) 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) (2547-ปัจจุบัน) 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565)            ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย               ไม่มี 

เพิ่มเตมิ ไม่มสี่วนได้เสยีในทุกวาระทีเ่สนอในการประชมุ AGM ครั้งนี ้
             

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท   
             การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้น้ันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังหล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันท่ีประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
            ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นท่ัวราชอาณาจักร 
 

ข้อ  32  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
             ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลัง
น้ีไมบั่งคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 33  มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

 

ข้อ 34 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี 
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป 
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
6. กิจการอื่นๆ

เอกสารแนบ 4 



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456) 

        

     WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการทีจ่ะเสนอเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนใน
การถือหุ้น
บริษัท (%) 

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปยี้อนหลัง 
จำนวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

ระยะเวลาที่
ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ
ต่อเนื่องกัน 

การดำรง
ตำแหน่งใน
กิจการอื่นที่
เป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

การดำรงตำแหน่งใน 
กิจการอื่นที่ไม่ใช ่ 
บริษัทจดทะเบียน 

    ช่วงเวลา ตำแหน่ง 
จำนวนครั้ง
การประชุม 

จำนวนครั้งที่
เข้าประชุม 

 

1) แพทย์หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

78 

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 -  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director  

Accreditation    
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 

finance Directors 

15.87 2528-ปัจจุบัน 
-- รองผู้อำนวยการแพทย ์
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
- กรรมการ 

4 4 37 
ไม่มีการดำรง 
ตำแหน่งใน
กิจการอื่น 

กรรมการ บริษัท 21 
ศตวรรษเวชกิจ จำกัด 
(ไม่มีสภาพเป็นการ 
แข่งขันทางธุรกิจกับ 
บริษัท ดังรายงาน 
ประจ าปี 2565 เร่ือง 
รายการระหวา่งกัน) 

2) พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ์ 
     กรรมการตรวจสอบ 

46 
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญแีพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- 2551-ปัจจุบัน 

- วิสัญญแีพทย ์ประจำ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ี
(2548-ปัจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 

4 3 14 
ไม่มีการดำรง 
ตำแหน่งใน
กิจการอื่น 

ไม่มีการดำรง 
ตำแหน่งในกิจการอื่น 

3) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
กรรมการบริษัท 

45 
-  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา  
   เมโทรโปลแิทน สหรัฐอเมริกา 

- 
2557-ปัจจุบัน 
 

-กรรมการ 
-ประกอบธุรกจิส่วนตัว 
(ค้าขาย) 

4 4 
 
8 

ไม่มีการดำรง 
ตำแหน่งใน
กิจการอื่น 

ไม่มีการดำรง 
ตำแหน่งในกิจการอื่น 

เอกสารแนบ 5 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

เอกสารแนบ 6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
  
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึง
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงมีข้อแนะนำแนวทางการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครั้งน้ี 
  
ข้อแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
1) ผูท่ี้มปีระวัติเดนิทางมาจากประเทศเขตติดโรคติดติออันตรายและประเทศท่ีมีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ควรมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนการเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง  
2) ผู้ท่ีมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนการเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง 
3) ผูท่ี้เดินทางมาประชุม ให้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อมาเอง บริษัทฯไม่สามารถจัดหามาสำรองให้ท่านได้ 
 
1. การลงทะเบียน              
ระหว่างเวลา  9.00 น. ถึง 10.00 น. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุด
รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานท่ีประชุมท่ีจะขยายระยะเวลาดังกล่าว 
 

2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) กรณีท่ีไม่มีเอกสารตัวจริงสามารถแสดงสำเนา

เพื่อยืนยันตัวตนได้ 
- กรณีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

3. การมอบฉันทะ 
- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข พร้อมเสนอให้  นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ท่ีอยู่ 

37/2 หมู่ท่ี 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมของบริษัท  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อย  และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อนางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ลงในหนังสือมอบ
ฉนัทะ  และส่งกลับไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้ด้วย 

- ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด 
- ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลง ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้

ครบถ้วน หากมีการแก้ไขขีดลบข้อความท่ีสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท 
 
เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ 

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
(2) เมื่อลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) 
3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

 (1) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 
(2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติ

บุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ โดยมีหน่วยงานท่ีมีอำนาจรับรองหรือ โนตารีพับบลิค (สำหรับนิติบุคคล
ต่างประเทศ) ท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

เอกสารแนบ 6 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

 (3) สำหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย     
และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของคำแปล 
 (4) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)     
    

การออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหนึ่งและให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

ต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อน้ัน และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได้ 

แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 
 ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียง

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการท่ีบริษัทเสนอชื่อ 

 ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ี รวมคะแนนเสียงตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

หมายเหตุ : แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
บริษัท  วัฒนาการแพทย์  จำกัด (มหาชน) 

 
  ประชุมวันที่  28 เมษายน 2565 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 11  โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา  
สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 70/7-8  ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มีผู้ถือ
หุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวม 30 คน จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 430 คน นับจำนวนหุ้นได้ 
7,704,094 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์
ประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,074,274 หุ้น และมอบฉันทะ
จำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,629,820  หุ้น  

โดยมี  รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวว่าก่อนเริ่ม
ประชุมให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯชี้แจงการลงความเห็นมติการประชุมครั้งนี้  
 
 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล  กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  กรรมการและผู้อำนวยการแพทย์ 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ  กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
                                         เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference 
7. นางสาวสุดา  สันติเสวีกุล   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                                         เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล   Chief Financial Officer (CFO)  
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เลขานุการบริษัท 
นางสาวภัทรภร พรมทอง  เลขานุการบริษัท 
 

นอกจากนี้นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาวชไมพร  แก้วรุ่งเรืองวัฒนา และนางสาวณัฐชยา สืบสกุล 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference 

 
บริษัทมกีรรมการชุดย่อยคือ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มี นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว เป็นประธาน 

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 
 

  ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรภร พรมทอง เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายก
มือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เดินเก็บอย่างรวดเร็ว  

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข .  
บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถอืหุ้นระบุมา 

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ท่านประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมือ่วันที่ 29 เมษายน 2564 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 
29 เมษายน  2564  สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้ 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เห็นด้วย        จำนวน 7,704,094  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นด้วย    จำนวน      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง    จำนวน     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
จำนวนบัตรเสีย     จำนวน             0  บัตร       คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเป็นตัวแทนรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2564 เท่ากับ 333.226 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 312.644 ล้านบาทในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.58 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่เพ่ิมขึ้นเป็น
เพราะรายได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และรายได้จากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2564 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 256.971 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 239.813 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.15 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่ เพ่ิมขึ้นนี้เป็นการ
เพ่ิมขึน้ของต้นทุนตามจำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวกับต้นทุนวัคซีนป้องกันโควิด ในด้านค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของปี 2564  เท่ากับ 62.390 ล้านบาท ลดลงจาก 67.135 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 
7.07 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.523 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งลดลงจาก 3.909 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 9.86 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 1.591 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 0.152 ล้านบาทในปีที่แล้ว 
ทำให้ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 8.752 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 435.11 หรือกำไรสุทธิ 0.88 
บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 8.665 ล้านบาท 

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานปิติเส
วี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ 
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ประธานขอให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2564 เท่ากับ 524.951 
ล้านบาท ลดลงจาก 533.899 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวม
เท่ากับ 132.761 ล้านบาทในปี 2564  เพ่ิมขึ้นจาก 111.029 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.57 ส่วนของ
ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2564 เท่ากับ 392.190 ล้านบาท ลดลงจาก 422.870 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.26 
           ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมในปี 2564 เท่ากับ 156.281 ล้านบาท ลดลงจาก 173.894 ล้านบาท ในปี 2563 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.13 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 111.155 ล้านบาทในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาก 101.973 ล้านบาท
ในปีที่แล้วหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.00 หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 45.126 ล้านบาท ลดลงจาก 71.920 ล้านบาท
ในปีที่แล้วหรือคิดเปน็ร้อยละ 37.26 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 เท่ากับ 368.670 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 360.005 ล้านบาท
ในปีที่แล้ว  หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.43 

ส่วนของงบกำไรขาดทุนประจำปีนั้น บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2564 เท่ากับ 333.226 ล้าน
บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 312.644 ล้านบาทในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.58 ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2564 
นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 256.971 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 239.813 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.15 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นนี้เป็นการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนตามจำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น ในด้านค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของปี 2564  เท่ากับ 62.390 ล้านบาท ลดลงจาก 67.135 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 
7.07 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.523 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งลดลงจาก 3.909 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 9.86 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 1.591 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 0.152 ล้านบาทในปีที่แล้ว 
ทำให้ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 8.752 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 435.11 หรือกำไรสุทธิ 0.88 
บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 8.665 ล้านบาท 

ส่วนของงบกระแสเงินสดประจำปีนั้น บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 36.616 ล้านบาท 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 0.540 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 33.251 
ล้านบาท ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 19.096 ล้านบาท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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เห็นด้วย     จำนวน 7,704,094  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย จำนวน              0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000         
จำนวนบัตรเสีย  จำนวน              0  บัตร         คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
วาระท่ี 4   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทฯ มี 8 ท่าน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
และตามข้อ บังคับของบริษัทฯข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี ้
1)        น.ส.บังอร  ตั้งสืบกุล           กรรมการบริหารและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
           ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2528 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 36 ปี 
           ปี 2564 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 
2)       รศ.ดร.พูนศักดิ์  ไวสำรวจ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร 
          ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 17 ปี 
          ปี 2564 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 
3)       น.ส.สุดา  สันติเสวีกุล          กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร 

  ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2543 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 21 ปี 
          ปี 2564 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 

 
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่

มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่าน
มาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านซึ่งได้
ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติ
เหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้รู้จักบริบทของบริษัทดี   
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น.ส.บังอร ตั้งสืบกุล เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน
และบญัชีของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะไดเ้ข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รศ.ดร.พูนศักดิ์  ไวสำรวจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เขา้รับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง        

น.ส.สุดา สันติเสวีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เขา้รับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง        
 ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 5 

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพ่ือให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่เสนอชื่อท่านอ่ืนเพ่ือเข้ารับตำแหน่ง 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

น.ส.บังอร ตั้งสืบกุล  
เห็นด้วย   จำนวน  7,703,994 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9987 
ไม่เห็นด้วย            จำนวน          100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0013 
งดออกเสียง           จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
จำนวนบัตรเสีย            จำนวน              0  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.0000   
     
รศ.ดร.พูนศักดิ์  ไวสำรวจ  
เห็นด้วย   จำนวน  7,703,994 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9987 
ไม่เห็นด้วย            จำนวน          100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0013 
งดออกเสียง           จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
จำนวนบัตรเสีย            จำนวน              0  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 
น.ส.สุดา สันติเสวีกุล  
เห็นด้วย   จำนวน  7,703,994 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9987 
ไม่เห็นด้วย            จำนวน          100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0013 
งดออกเสียง           จำนวน             0  เสียง  คิดเปน็ร้อยละ    0.0000 
จำนวนบัตรเสีย            จำนวน              0  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565   

ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทได้มีการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 แล้ว 
และในปีนี้ยังคงพิจารณาไม่ปรับเพิ่ม 

ประธานกล่าวต่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการปี 2565  นี้  สรุปว่าขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ ปี  2565  รวมทั้งคณะไม่เกิน 604,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม
คณะกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 522,000 บาท ส่วนอีก 82,000 บาท เป็นค่าพาหนะ และอ่ืน ๆ  ผลตอบแทน
คณะกรรมการ แจกแจงตามตำแหน่งได้ดังนี้ 
1. ประธานกรรมการบริหาร       จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 168,000 บาทต่อปี  
2. กรรมการบริหาร                 จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 204,000 บาทต่อปี 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ                 จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อปี  
4. กรรมการตรวจสอบ                 จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 90,000 บาทต่อปี  
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน                    จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ      จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                             จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
8. ค่าเดินทางและอ่ืนๆ                                             82,000 บาทต่อปี 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมา 

 ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) เพ่ิมข้ึน (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 604,000 604,000 0 
 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 รวมทั้งคณะไม่
เกิน 604,000 บาท   

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย     จำนวน 7,704,094  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย จำนวน              0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000         
จำนวนบัตรเสีย  จำนวน              0  บัตร         คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ  นางสาวชวนา  วิวัฒน์
พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  และกำหนดค่าตรวจสอบ
บัญชีประจำปี 2565  ไว้ไม่เกิน 800,000 บาท 
            ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีในตลาด
หลักทรัพย์  และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2549 ถึง ปี 2564  สำนักงานจะมีผู้ตรวจสอบบัญชี 4 คน  
หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกคนหนึ่งก็จะทำหน้าที่แทน  ประธานเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ประจำปี 2565  บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ 
อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750, 9589 
และ 12707 ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น  
และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไมเ่กิน 800,000 บาทต่อปี  
 
ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) เพ่ิมข้ึน (บาท) 
ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชี 

ให้แก่บริษัทฯ 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ไม่เกิน 

800,000 
ไม่เกิน 

780,000 
20,000 

ปี 2549 -ปี 2564  
เป็นระยะเวลา 16 ปี 

  

ชื่อผู้สอบบัญชี  
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกดั 

เลขที่ผู้สอบบัญชี ปีทีเ่ซ็นต์ตรวจสอบ 
จำนวนปีที่เซ็นต์ 

ติดต่อกัน 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 4712 
2553, 2554, 2555, 2556, 

2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564 
4 
6 

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 7750 2557, 2558 2 
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา   9589 - - 

นางสาวนันธิรา คุณงาม 12707 - - 
ค่าสอบบัญชีสำหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาส และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน

เงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 
ค่าตรวจสอบประจำปี  515,000 495,000 
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ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส  285,000 285,000 
ค่าบริการอื่น ไม่มี ไมมี่ 

รวม 800,000 780,000 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

หรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 
2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ 
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 
4712, 7750, 9589 และ 12707 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็น
จำนวนเงิน 800,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย     จำนวน  7,704,094  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย จำนวน              0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000         
จำนวนบัตรเสีย  จำนวน              0  บัตร         คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯหากไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืนใด และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัย
ต่างๆที่สำคญัมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 
 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2564 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 8.752 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.88 บาท
ต่อหุ้น บริษัทฯมีความจำเป็นในการสำรองเงินจากกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมรับมือ
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน อาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายของบริษัทฯ คือร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คือจำนวน 3.501 ล้านบาท หรือคดิเป็น 0.35 บาทต่อหุ้น  

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
และกำหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
นี้ 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 
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 เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น) กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น) ร้อยละของกำไรสุทธิ 
ปี 2560 0.70 1.83 38.28 

ปี 2561 0.70 1.69 41.46 

ปี 2562 0.20 1.73 11.53 
ป ี2563 งดจ่ายเงินปันผล 0.16 - 

ปี 2564 0.35 0.88 40.00 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

เห็นด้วย     จำนวน 7,704,094  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย จำนวน              0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จำนวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000         
จำนวนบัตรเสีย  จำนวน              0  บัตร         คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
      ไม่มี        

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.           

                                                                      
                  ประธานการประชุม 

                            
                                                     ( รศ.ดร.พิพัฒน์        ตั้งสืบกุล ) 
                                                                                         ประธานกรรมการ  
    เลขานุการผู้บันทึกการประชุม 

             
        (นางสาวภัทรภร  พรมทอง) 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง  กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B 
 

                         เขียนท่ี................................................................................... 
                         Written at 

วันท่ี..................เดือน.......................................พ.ศ................ 
        Date             Month                           Year 

 
(1) ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาต.ิ............................................................... 

I / We                                                                                         Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู.่..................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง........................................................ 
Reside at                        Moo            Road 
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
Amphur / Khet                                  Province                                                  Postal Code 

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
am / are a shareholder of Wattana Karnpaet Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจำนวนรวมท้ังสิ้นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังน้ี 
holding altogether                                                         shares with the right to vote for                                    votes as follow : 

หุ้นสามัญ.....................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง 
Common Stock                                                             shares with the right to vote for                                     votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

                   (1)…………………………................................………………………..อาย.ุ.............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี................ถนน....................................... 
                    Mr./Mrs./Miss                                                           Age          year, reside at                  Road 

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ 
Tambol / Khwaeng                          Amphur / Khet                                Province                          Postal Code 

                  (2)     นางสาวจริยา ฉตัรสกุลเพ็ญ                           อายุ   45   ปี  อยู่บ้านเลขท่ี        37/2    หมู่ 1                        
                             Ms. Jariya Chatsakunpen                              Age    45  year,     reside at         37/2    Moo 1 

ตำบล/แขวง................เพ็ญ......................อำเภอ/เขต        เพ็ญ                จังหวัด   อุดรธานี         รหัสไปรษณีย์    41150       หรือ         

Tambol / Khwaeng   Phen                 Amphur / Khet   Phen              Province  Udonthani      Postal Code    41150                      
       (3)…………………………................................………………………..อาย.ุ.............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี................ถนน....................................... 
                    Mr./Mrs./Miss                                                           Age          year, reside at                  Road 

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ 
Tambol / Khwaeng                          Amphur / Khet                                Province                          Postal Code 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 70/7-8 

ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders on 20 April 2023 at 10 a.m. at the meeting room of Building 3, Floor 11 of the Wattana Karnpaet Public Company 
Limited, address 70/7-8 Supakitchanya Road, Tambon Makkeng, Muang District, Udonthani, or such other date, time and place if the 
meeting is rescheduled. 
 

    (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
                    In this meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows : 
 

 

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 



 
 
                        วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  
            Agenda No. 1 Re: Certify the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2022 on the 28th of April 2022 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
             (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

                        วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565   
            Agenda No. 2  Re: To acknowledge the company’s business operation in 2022 
                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

                        วาระที่ 3  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 
                       Agenda No. 3  Re: Approve the company ’s balance sheets, profit and loss statements as at 31 December  
                       2022 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

           วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
                        Agenda No. 4  Re: Appoint new directors to replace those completing their terms. 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

                          วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 
                          Agenda No. 5  Re: Approve the remuneration of company committees in 2023 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 
 
 
 
 



 
 
 

                        วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พน 
ชาติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพร
ทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
12707 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และค่าตรวจสอบบัญชีกำหนดไว้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อป ี

             Agenda No. 6  Re: To approve the Sumnakhan Pitisavee as the auditing firm for 2023 with auditors Miss 
Chaovana Viwatpanachat, CPA numbers 4712 or Miss Wanpen Unruan, CPA numbers 7750 or  Ms.Porntip 
Amornchailertpattana ,CPA numbers 9589 or Ms.Nunthira Khunngam, CPA numbers 12707.  Approve the 
remuneration of auditor for 2023 of no more than Baht  800,000  per  year. 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

                       วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565  
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
เท่ากับ 40,000,000 บาท เงินปันผลท่ีจะจ่ายมาจากกำไรสุทธิของการดำเนินงานช่วง 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 
2565 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และ
กำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นวันจ่ายเงินปันผล  
Agenda No. 7  Re: To approve dividend payment of 2022 to be 4.00 Baht per share (Four Baht), total 

dividend expense of Baht 40,000,000.  The dividend payment date is to be on the 18th of May, 2023. The 

dividend is to be paid from the net profit of the operation period 1 Jan 2022 to 31 Dec 2022.   

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                          (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

  
       วาระที ่8  เรื่อง  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

                     Agenda No. 8  Re:  Other matter  (if any) 

                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects. 

                      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                       (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows : 

                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a 
shareholder. 
 
 
 



(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case, I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects. 
 

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

            Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself  / ourselves. 
 

 
                                                                 ลงชื่อ / Signed...................................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

                           ( ………………..............................................) 
 

                                                                 ลงชื่อ / Signed....................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 

                           ( ………………..............................................) 
                                                                 ลงชื่อ / Signed....................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 

                           ( ………………..............................................) 
 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 
    จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than          

one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบ 
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
   In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

Allonge of Proxy 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Wattana Karnpaet Public Company Limited 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
In the annual general meeting of shareholders 2023 on Thursday, April 20, 2023, at 10 am.  at the meeting room of Building 3, Floor 
11 of the Wattana Karnpaet Public Company Limited, address 70/7-8 Supakitchanya Road, Tambon Makkeng, Muang District, 
Udonthani. Or at any adjournment there of. 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไมเ่หน็ด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 

                     วาระท่ี .......... เรื่อง ....................................................................................................................  
                     Agenda No.  Re:      
                                     เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
                                        Approve                     Disapprove                   Abstain 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I / We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 

                                                           ลงลายมือช่ือ / Signed...................................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

                           ( ………………..............................................) 
       วันท่ี/Date________/_________/_____  

      ลงลายมือช่ือ / Signed...................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 

                           ( ………………..............................................) 
        วันท่ี/Date________/_________/_____  


