รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั เลขที่ 88/8-9หมู่ที่ 11 ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (กรรมการเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
1.
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3.
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
กรรมการ
4.
นายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
5.
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
6.
นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์
กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
7.
นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
8.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล
กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
9.
นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10.
นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
11.
นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม
-ไม่มีผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
3.
แพทย์หญิงรุ่ งอรุ ณ สันทัดกลการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
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4.
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั
5.
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6.
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์
นิติกรและผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
7.
นางสาวศิรินภา ละครชัย
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั จดทะเบียน เลขานุการบริ ษทั ย่อย
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1.
คุณสุ เมธา เบญจประยูรศักดิ์
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เริ่มการประชุม
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่ามีผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมรวม 604 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 9,035,952,301 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 82 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (หุน้ ของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 11,000,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์ นิ ติกรและผูช้ ่วยเลขานุ การ
บริ ษทั ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระดังนี้
1.
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น ให้เขียนในบัตรคาถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และในกรณี ที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จะต้องแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3.
ภายหลังที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่
ประชุมรั บทราบซึ่ งไม่ต้องลงคะแนน ผู ้ถือหุ ้นท่านใดที่ ไม่ เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่ งคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
การนับ คะแนน เจ้าหน้ าที่ ข องบริ ษัท จะจัด เก็ บ บัต รลงคะแนนของผู ้ถือ หุ ้ น ที่ ล งคะแนนไม่ เห็ น ด้วย และตามด้วยบัต ร
ลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ งดออกเสี ยง โดยผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงขอให้ยกมื อขึ้นเพื่ อให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บตามลาดับ ทั้งนี้ สาหรับวาระที่ 6 เรื่ องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่ อกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นรายบุคคล กรณี ดงั ต่อไปนี้จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
(1)
บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2)
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
(3)
บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าคะแนนเสี ยงที่มีอยู่
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสี ยงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับทุกครั้ง
4.
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิ เศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
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5.
ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุม โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้นหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วม
ประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผูใ้ ดแสดงความเห็ นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่ น ให้ถือว่าที่ ประชุ มเห็ นชอบ
หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
6.
เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้อ งกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคืนให้
เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้นาระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสี ยงของ บริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
มาใช้ในการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิ ดการประชุมและขอเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ ้น 1 ท่าน
เพื่อเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่ งใส
ธรรมาภิบาลที่ดี มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความจานงเข้าร่ วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่านคือนางนิ ภารัตน์ นริ นทร์ ผูถ้ ือหุ ้น
จากนั้นประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึ กถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานการประชุมที่นาส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย

8,623,994,301
0
12,199,900
8,636,194,201
0
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

99.8587
0.0000
0.1413
100.000
-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ และแพทย์หญิ ง
ชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินการเรื่ องศักยภาพการให้บริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดังนี้
• ศักยภาพการให้ บริการ รายละเอียดดังนี้
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
▪ โครงการตรวจเชื้อเพื่อคนไทย (Covid-19)
▪ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ
▪ ศูนย์หวั ใจครบวงจร
▪ ศูนย์สูติ-นรี เวช
▪ ศูนย์ศลั ยกรรมมือและกระดูก
▪ ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยชาวต่างชาติ
▪ ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง (MT :
▪ โครงการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ : เพื่ อ ยกศัก ยภาพการให้ บ ริ ก ารของ
Mechanical Thrombectomy)
โรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือ ดศูนย์
▪ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู และกายภาพบาบัด
ตาหู ค อจมู ก , ศู น ย์ GI International Center, Medical Food, อาคาร
▪ ศูนย์รักษามะเร็ งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่
ป ระกั น สั งค ม, ห้ อ ง SUPER V.I.P, ห้ อ ง V.I.P. ROOM, ห้ อ ง
▪ ศูนย์ผา่ ตัดส่ องกล้อง : MIS Center
SUPERIOR, ห้อง SUPER V.I.P. (สาหรับเด็ก)
▪ ศูนย์ศลั ยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์ พอร์ ต :
▪ ศูนย์รักษาโรคมะเร็ ง
▪ ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้อง บริ การ
ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บ น้อย ฟื้ นตัวเร็ ว
▪ ศูนย์รักษากระดูกและข้อด้วย Growth factor
เป็ นการรักษากระดูกและข้อด้วยพลาสมา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ :
▪ ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก (IVF Center)
▪ ศูนย์ฟ้ื นฟูหลอดเลือดโดยการทาคีเลชัน่
▪ ห้องปฏิบตั ิการสวนหัวใจ (CATHLAB)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

คลินิกกัญชา เพื่อรักษาทางการแพทย์
โครงการ 6 บริ การดูแลสุ ขภาพช่วงโควิด-19
HOME HEALTH CARE
เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)
ศูนย์ดูแลสุ ขภาพและความงาม การลดน้ าหนักด้วยบอลลูน
ศูนย์ตรวจและวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ

▪ หออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤตทางด้านหัวใจ (C.C.U.)
▪ ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุ วรรณภูมิ :
▪ ศูนย์เลสิ กสุ วรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริ การทาเลสิ ก (Lasik) สาหรับผูท้ ี่มีสายตาสั้น ยาว เอียง โดย
ทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ :
▪ โครงการบริ การรถพยาบาล-ฉุกเฉิ น
เข้าเกณฑ์ UCEP ฟรี ทุกกรณี
▪ Japanese Medical Desk
▪ ศูนย์รักษานิ่วในไต

▪ คลินิกสู ติ-นรี เวชกรรม
▪ คลินิกทันตกรรม
▪ คลินิกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา :
▪ คลินิกกุมารเวชกรรม
▪ คลิ นิกที่ เปิ ดให้บริ การ เช่ น กระดู กและข้อ, สู ติ -นรี
▪ ศัล ยกรรมทั่ว ไป เช่ น การผ่ า ตัด ใส้ ติ่ งโดยการส่ อ งกล้อ ง
เวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ตา
(Laparoscopic Appendectomy)
หู คอ จมู ก , ตรวจสุ ข ภาพทั่ว ไป, อุ บัติ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
▪ การผ่าตัดใส่ เหล็กดามในโพรงกระดูกแบบแผลเล็ก
และกายภาพบาบัด
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม :
▪ โครงการช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้า น เนื่ อ งจากได้รั บ ความ
เดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
▪ โครงการ “Kick off Healthy Thailand”
▪ สร้ างเสริ มสั งคมคุ ณ ภาพด้วยการช่ วยเหลื อแบ่ งปั น
“ตูป้ ันสุ ข”
▪ โครงการแจกหน้า กากอนามัยและปั จจัยแก่พระภิกษุ
สงฆ์
▪ โครงการ “Ocean Life & Hospital สานฝันให้นอ้ ง”
▪ โครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรค
ความรู ้เกี่ยวกับ COVID-19
▪ โครงการมอบเครื่ องกระตุน้ หัวใจอัตโนมัติ

▪ โครงการบริ จ าคโลหิ ต ฝ่ าวิ ก ฤตโควิ ด ไม่ ให้ โ ลหิ ต ขาด
แคลน
▪ โครงการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในสถานประกอบการ
▪ โครงการ Mother Class “รอบรู ้...คู่ครรภ์”
▪ กิจกรรม “Smart Kids โดยไม่ติด Smart Phone”
▪ กิ จ กรรมการแข่ งขัน เดิ น -วิ่ ง เพื่ อ สมทบทุ น ซื้ อ อุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร
▪ กิจกรรมปลูกป่ าชายเลนและเก็บขยะชายหาด จังหวัดระยอง
▪ กิจกรรมปลูกป่ าในโครงการวันแม่แห่งชาติ
▪ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

รางวัลคุณภาพทีไ่ ด้ รับ :
▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ครั้งที่ 3 (JCI Accreditation
Standards for Hospital)
▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ได้รับรางวัลการใช้ระบบสิ นไหมอัตโนมัติดีเด่น
อันดับ 1 ประจาปี 2560 เคลมถูกต้อง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่ โมง

5/14

ด้ านตลาดหลักทรัพย์ :
▪ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2019-2020 หมวดการแพทย์ 2 ปี ซ้อน
▪ การด าเนิ นการด้านต่อต้านทุ จริ ต คอรั ป ชั่น บริ ษัทได้ประกาศเข้าร่ วม CAC ตามโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Thai CAC) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
▪ โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 บริ ษทั อยูใ่ นระดับ 4 ดาว
สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีรายได้
จานวน 5,461,703,558 บาท และมีกาไรสุ ทธิจานวน 876,616,460 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ จึ งได้เสนอให้ที่ประชุ มรั บทราบผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท ในรอบปี บัญ ชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ คุ ณ ศุ ภ โชคโรจน์ ชี วิน ผูจ้ ัด การฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น เป็ นผูก้ ล่ าวสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิ งบการเงิน รวมของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

คะแนน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย

ร้อยละ*
8,629,594,701
0
6,700,000
8,636,294,701
0

วาระที่ 4

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

99.9224
0.0000
0.0776
100.000
-

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 ซึ่งได้
กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราวเมื่ อเห็ นว่า บริ ษทั มี กาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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บริ ษทั ขอเรี ยนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รวม 1 ครั้ง เป็ นอัตรารวมหุน้ ละ 0.020 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 220 ล้านบาท และได้ดาเนินการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการ
ดาเนินงานสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไร
เท่านั้น และมาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัต ราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั
หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ น
อื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ในรอบปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ที่ ผ่ า นมา บริ ษัท มี ร ายได้
5,461,703,558 บาท และมี กาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 จานวน 876,616,460 บาท และบริ ษทั ได้จัดสรรเงินกาไร เพื่อ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึ งไม่ตอ้ งมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุ ม
พิ จ าร ณ าแ ล ะ อ นุ มั ติ ก าร จ่ าย เงิ น ปั น ผ ล ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ข อ งบ ริ ษั ท ที่ มี ร าย ชื่ อ ป ร าก ฏ ใน ส มุ ด ท ะ เบี ย น
ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิรับเงิ นปั น
ผล (Record Date) ในอัตราหุ ้นละ 0.030 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 330,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปั นผลระหว่างกาล บริ ษทั จ่า ยเงินปั นผลรวมเป็ นอัตรา 0.050
บาท คิดเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้ นจานวน 550,000,000 บาท และอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.030
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมี มติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ ้นที่ จะมี สิ ทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ ้นละ 0.030 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 330,000,000 บาท โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 63 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย

คะแนน
9,035,950,001
0
0
9,035,950,001
0

วาระที่ 6

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ร้อยละ*
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ
ได้เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรี ยนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีก
ครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรี ยบร้อยแล้ว
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นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
จากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) ซึ่ งในปี นี้ กรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ตาม
กาหนดวาระมีดงั นี้
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง กรรมการ
2. นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์ กรรมการ
3. นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็ นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่ งต้อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้าม
ไม่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรื อถือหุ ้นในกิจการใดที่ มีส่วน
แข่งขันกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4
ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ปรากฏตามเอกสารที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
และปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ภายหลังการชี้แจงได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่ อดังกล่าวข้างต้นที่ตอ้ งออกตามวาระกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง กรรมการ

คะแนน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน

ร้อยละ*
8,926,044,601
97,745,400
6,710,000
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

98.8433
1.0824
0.0743

รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง

9,030,500,001
0
5,450,000

เสี ยง
เสี ยง

100.000
-

2. นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์ กรรมการ

คะแนน

ร้อยละ*

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง

6,936,826,201
97,663,400
6,710,000
7,041,199,601
0
1,994,750,400

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

98.5177
1.3870
0.0953
100.0000
-

3. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ

คะแนน

ร้อยละ*

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง

8,940,916,327
88,123,674
6,710,000
9,035,750,001
0
200,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

98.9505
0.9753
0.0743
100.0000
-

4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์ กรรมการอิสระ

คะแนน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง

ร้อยละ*
8,942,692,927
34,547,074
58,710,000
9,035,950,001
0
0
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

98.9679
0.3823
0.6497
100.0000
-

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุมทราบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาเนิ นการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และข้อมูลเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับบริ ษทั อื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุ รกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริ ษทั รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ บริ ษทั กาหนดนั้นอยู่ในอัตรา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน ได้เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2564 ในรู ปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี้
1.
เบี้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี )
- ประธานคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี , ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่
เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง(แล้วแต่กรณี )
- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง (แล้วแต่กรณี )
2.
โบนัสประจาปี
บริ ษัทจะพิ จารณาจ่ายเงิ นโบนัส ประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงิ นรวมทั้งสิ้ นไม่ เกิ น
5,000,000 บาทต่อปี และให้คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ เสนอต่อที่
ประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมทั้งหมดดังนี้

คะแนน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย

ร้อยละ*
8,977,438,761
51,803,540
6,710,000
9,035,952,301
0

วาระที่ 8

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

99.3524
0.5733
0.0743
100.0000
-

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564 และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิ ต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2553 กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ ทจ. 44/556 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ นงานของบริ ษัทที่ ออกห ลักทรั พ ย์
กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายอื่ น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณา
และอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง นางสาวมณี รั ตนบรรณกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 5313 ปี ที่ เริ่ มสอบปี 2558 หรื อ
นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 ปี ที่เริ่ มสอบปี 2561 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4958 ปี ที่เริ่ มสอบปี 2559 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี
2564 ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมาแล้วเป็ นเวลา 27 รอบปี บัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวน 1,500,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผู ้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

คะแนน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง
บัตรเสี ย

ร้อยละ*
8,882,317,561
146,924,740
6,710,000
9,035,952,301
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

98.2997
1.6260
0.0743
100.0000
-

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบี ยบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 14.20 น.
(ลงชื่ อ) ....................................................ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ )
(ลงชื่ อ)......................................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(คุณวันดี พิศนุวรรณเวช)
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