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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 88/8-9หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ  
4. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหาร 
  ความเส่ียง 
6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง    
7. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 
8. นายยรรยง อมรพิทกัษกู์ล กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
  คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
9. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
  และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
11. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
12. นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
       และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
2. แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ สันทดักลการ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
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4. คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานุการบริษทั 
5. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 
1. คุณสุเมธา เบญจประยรูศกัด์ิ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมรวม 604 ราย นับจ านวนหุ้นได ้9,035,952,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 11,000,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภฤกษ์  ศรียะพงศ์  นิติกรและผูช่้วยเลขานุการ
บริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนแลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้เขียนในบตัรค าถามพร้อมระบุช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะ
จะตอ้งแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีตนรับมอบฉันทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบซ่ึงไม่ต้องลงคะแนน ผู ้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู ้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
จดัเก็บตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนน
ทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นรายบุคคล กรณีดงัต่อไปน้ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 
 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
 (3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ 
 หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง 
4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 
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5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 7 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพ้ิจารณาวาระถดัไป 

6. เพื่อให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจา้หนา้ท่ีหลงัเลิกประชุมฯ  แลว้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี  บริษทัไดน้ าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
มาใชใ้นการประชุมเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ภายหลงัการแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดแ้ถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น  1 ท่าน  
เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส 
ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงเขา้ร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่านคือนางนิภารัตน์  นรินทร์ ผูถื้อหุ้น  
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีน าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ตามท่ีประธาน

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ยจ านวน 8,623,994,301  เสียง 99.8587 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 12,199,900  เสียง 0.1413 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 8,636,194,201  เสียง 100.000 
บตัรเสีย 0  เสียง                                    - 

 
 
 
 



 

4/14 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ และแพทยห์ญิง     

ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการใหบ้ริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดงัน้ี 

• ศักยภาพการให้บริการ รายละเอียดดังนี้ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

▪  โครงการตรวจเช้ือเพื่อคนไทย (Covid-19) 
▪  ศูนยห์วัใจครบวงจร    
▪   ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก 
▪   ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง (MT :   

  Mechanical Thrombectomy)   
▪   ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูและกายภาพบ าบดั  
▪   ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ 
▪   ศูนยผ์า่ตดัส่องกลอ้ง : MIS Center 
▪   ศูนยศ์ลัยกรรมสมองและกระดูกสันหลงั 

▪   ศูนยส่์องกลอ้งระบบทางเดินอาหารและตบั 
▪   ศูนยสู์ติ-นรีเวช    
▪   ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ   
▪ โครงการปรับปรุงพื้นที่  :   เพื่อยกศักยภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกรรม, ศูนยห์ัวใจและหลอดเลือดศูนย์
ตาหูคอจมูก, ศูนย์ GI International Center, Medical Food, อาคาร
ประกัน สั งคม , ห้ อ ง  SUPER V.I.P, ห้ อ ง  V.I.P. ROOM, ห้ อ ง 
SUPERIOR, หอ้ง SUPER V.I.P. (ส าหรับเด็ก) 

  

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต : 

▪ ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง 
▪    ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง บริการ     
   ผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจ็บ นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 
▪    ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor    
เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา 
 

▪ คลินิกกญัชา เพื่อรักษาทางการแพทย ์
▪ โครงการ 6 บริการดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 
▪ HOME HEALTH CARE 
▪ เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging)  
▪ ศูนยดู์แลสุขภาพและความงาม การลดน ้าหนกัดว้ยบอลลูน  
▪ ศูนยต์รวจและวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลบั 

  

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์: 

▪ ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF Center)   
▪ ศูนยฟ้ื์นฟูหลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
▪ หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (CATHLAB) 

▪     หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
▪     ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเล็ก เจ็บน้อย 

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ : 

▪ ศูนยเ์ลสิกสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิก (Lasik) ส าหรับผูท่ี้มีสายตาสั้น ยาว เอียง โดย
ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์: 

▪ โครงการบริการรถพยาบาล-ฉุกเฉิน 
เขา้เกณฑ ์UCEP ฟรีทุกกรณี 

▪ Japanese Medical Desk 
▪ ศูนยรั์กษาน่ิวในไต 

▪ คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 
▪ คลินิกทนัตกรรม 
▪ คลินิกกุมารเวชกรรม 

 
  

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา : 

▪ คลินิกกุมารเวชกรรม 
▪ ศัลยกรรมทั่วไป เช่น การผ่าตัดใส้ต่ิงโดยการส่องกล้อง 

(Laparoscopic Appendectomy) 
▪ การผา่ตดัใส่เหลก็ดามในโพรงกระดูกแบบแผลเลก็ 

▪ คลินิกท่ีเปิดให้บริการ เช่น กระดูกและข้อ, สูติ-นรี
เวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายรุกรรม, ศลัยกรรม, ตา 
หู คอ จมูก, ตรวจสุขภาพทั่วไป, อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และกายภาพบ าบดั 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม :  

▪ โครงการช่วยเหลือชาวบ้าน เน่ืองจากได้รับความ
เดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

▪ โครงการ “Kick off Healthy Thailand” 
▪ สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน     

“ตูปั้นสุข” 
▪ โครงการแจกหน้ากากอนามยัและปัจจัยแก่พระภิกษุ

สงฆ ์
▪ โครงการ “Ocean Life & Hospital สานฝันใหน้อ้ง” 
▪ โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

ความรู้เก่ียวกบั COVID-19 
▪ โครงการมอบเคร่ืองกระตุน้หวัใจอตัโนมติั 

▪ โครงการบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด ไม่ให้โลหิตขาด
แคลน 

▪ โครงการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพในสถานประกอบการ 
▪ โครงการ Mother Class “รอบรู้...คู่ครรภ”์ 
▪ กิจกรรม “Smart Kids โดยไม่ติด Smart Phone” 
▪ กิจกรรมการแข่งขัน เดิน-ว่ิง เพื่อสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์

ทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลพุทธโสธร 
▪ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาด จงัหวดัระยอง 
▪ กิจกรรมปลูกป่าในโครงการวนัแม่แห่งชาติ 
▪ กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 2563 

 
 

   

รางวัลคุณภาพทีไ่ด้รับ : 

▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก คร้ังท่ี 3  (JCI Accreditation 
Standards for Hospital) 

▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ไดรั้บรางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น 
อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถูกตอ้ง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 
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ด้านตลาดหลักทรัพย์ : 
▪ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2019-2020 หมวดการแพทย ์2 ปีซอ้น 
▪ การด าเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
▪ โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 บริษทัอยูใ่นระดบั 4 ดาว 

    สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัมีรายได ้
จ านวน 5,461,703,558  บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 876,616,460 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  

 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2563 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภ โชคโรจน์ชีวิน ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
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ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี     

31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
สอบทานแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,629,594,701  เสียง 99.9224 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 6,700,000  เสียง 0.0776 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 8,636,294,701  เสียง 100.000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

 
วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 ซ่ึงได้
ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่า บริษทัมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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บริษทัขอเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวม 1 คร้ัง เป็นอตัรารวมหุน้ละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 220 ลา้นบาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
มติ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน

และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร

เท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั 
หลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อ่ืน ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได ้
5,461,703,558 บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 876,616,460 บาท และบริษทัไดจ้ัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิ จ ารณ าแ ล ะ อ นุ มั ติ ก าร จ่ าย เงิน ปั น ผ ล ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริษั ท ท่ี มี ร าย ช่ื อ ป ร ากฏ ใน ส มุ ด ท ะ เบี ยน 
ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี เม่ือรวมอตัราเงินปันผลระหว่างกาล บริษทัจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 0.050 
บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายรวมทั้งส้ินจ านวน 550,000,000 บาท และอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 63 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั 
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ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.030 

บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้ งส้ิน 330,000,000  บาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 63 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 9,035,950,001  เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,035,950,001  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ 
ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเขา้ห้องประชุมอีก
คร้ังภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติในวาระน้ีเรียบร้อยแลว้ 
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นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้จง้
ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออก
จากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัตาม
ก าหนดวาระมีดงัน้ี 

1. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ 
3. นายมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ 
4. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธิ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ  เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซ่ึงตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งหา้ม
ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ทั้งไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วน
แข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 
ท่าน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน 
ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม   

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั 
และปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
1. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,926,044,601  เสียง 98.8433 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 97,745,400  เสียง 1.0824 
งดออกเสียงจ านวน 6,710,000  เสียง 0.0743 
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รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,030,500,001  เสียง 100.000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 5,450,000   - 

 
2.  นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 6,936,826,201  เสียง 98.5177 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 97,663,400  เสียง 1.3870 
งดออกเสียงจ านวน 6,710,000  เสียง 0.0953 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 7,041,199,601  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,994,750,400   - 

 
3.   นายมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,940,916,327  เสียง 98.9505 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 88,123,674  เสียง 0.9753 
งดออกเสียงจ านวน 6,710,000  เสียง 0.0743 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,035,750,001  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 200,000   - 

 
4.  นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ 

 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,942,692,927  เสียง 98.9679 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 34,547,074  เสียง 0.3823 
งดออกเสียงจ านวน 58,710,000  เสียง 0.6497 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,035,950,001  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 0   - 
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วาระที่ 7        พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุป
ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยู่ในอตัรา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564 ในรูปของเบ้ียประชุมและโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 
 1. เบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (แลว้แต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 25,000 บาทต่อคร้ังท่ี
เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 

 -  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
  และการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
  บริหารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่อปี และใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม         
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุม  
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,977,438,761  เสียง 99.3524 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 51,803,540  เสียง 0.5733 
งดออกเสียงจ านวน 6,710,000  เสียง 0.0743 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,035,952,301  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์
ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
และอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 หรือ
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2564  ทั้งน้ี  บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 27 รอบปีบญัชี  
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวน 1,500,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู ้สอบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
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 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,882,317,561  เสียง 98.2997 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 146,924,740  เสียง 1.6260 
งดออกเสียงจ านวน 6,710,000  เสียง 0.0743 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง 9,035,952,301  เสียง 100.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

ครบถว้นแลว้ และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 14.20 น. 

 
 (ลงช่ือ) ....................................................ประธานที่ประชุม 

                                                                      (นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์) 
 
(ลงช่ือ)......................................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
                 (คุณวันดี  พศินุวรรณเวช) 

 


