
   

 

 

 

 
ท่ี สน.ผอญ. 008/2564   

วนัท่ี 17 มีนาคม 2564  

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ขอ้มลูของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
2. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน 
3. หลกัเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั  
5. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นทางเลือกแก่ผูถื้อหุน้ส าหรับเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
7.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
8.  แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) 
9. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
10. แนวทางปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
11.  วิธีสแกนรหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยืน 
12.   รายงานประจ าปี 2563 และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบ

ลงทะเบียน (ตามแนบ) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564  เวลา 13.30 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุมสยามมกฎุราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิม-
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนยว์ิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที่ 1  คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2563 เพือ่ทราบ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการ
เสนอรายงานกิจการของบริษทัในรอบปี 2563  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานกิจการของบริษทัในรอบปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการ
เสนองบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 
2563 ของบริษทัและบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ี สามารถสรุปงบก าไรขาดทุน 
และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุนปี 2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบการเงินรวม เปลีย่นแปลง 
 2563 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
รายไดร้วม 

69,057 
71,492 

83,774 
91,402 

(17.6%) 
(21.8%) 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 46,371 54,277 (14.6%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,161 17,447 (18.8%) 

ก าไรส าหรับปี 7,649 16,009 (52.2%) 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,214 15,517 (53.5%) 
  

สรุปสาระส าคัญงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบการเงินรวม เปลีย่นแปลง 
 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,666 4,696 318.8% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7,192 8,850 (18.7%) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 81,313 78,440 3.7% 

สินทรัพย์รวม 136,050 133,662 1.8% 

หน้ีสินรวม 44,588 46,480 (4.1%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 91,463 87,182 4.9% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 136,050 133,662 1.8% 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  ภายใตห้ัวขอ้ “งบการเงินของ
บริษทั”  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  12 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ50 ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัการขยายธุรกิจและความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษทัในแต่ละ
ปี โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงสามารถอนุมติั
จ่ายไดโ้ดยคณะกรรมการบริษทั  หากคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีและมี
สภาพคล่องเพียงพอ 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท โดยเป็นเงินปันผลท่ี
จดัสรรจากก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจ านวน รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 8,741 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 121.2 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

 การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้  (ลา้นบาท) 7,214 15,517 9,191 

ก าไรสุทธิต่อหุน้             (บาท/หุน้) 0.45 0.99 0.59 

จ านวนหุน้สามญั  (ลา้นหุน้) 15,892 15,892 15,669 

เงนิปันผลต่อหุ้น  (บาท/ หุน้) 0.55 0.55 0.32 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  (ลา้นบาท) 8,741 8,741 5,014 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ    121.2% 56.3% 54.6% 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2564  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  

เน่ืองจากบริษทัมีเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็มตามจ านวนตามขอ้บงัคบับริษทั   บริษทัจึงมิต้อง
จดัสรรเงินก าไร เป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิม่ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ก าหนดใหก้รรมการบริษทัตอ้งออกตาม
วาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง โดยปัจจุบนั 
บริษทัมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี   

4.1 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์รุณ เผา่สวสัด์ิ กรรมการอิสระ 
4.2 นายธงชยั จิรอลงกรณ์ กรรมการ 
4.3 นายกานต ์ตระกลูฮุน กรรมการอิสระ  
4.4 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
4.5  นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ 

โดยศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทย ์อรุณ เผา่สวสัด์ิ ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่เขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอีก 
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ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งในคร้ังน้ี) ไดพิ้จารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง และประสบการณ์การท างาน ความหลากหลายและความช านาญของกรรมการ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณา 

1. เสนอแต่งตั้ง นายธงชยั จิรอลงกรณ์  และนายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองโอสถ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ                              

2. เสนอแต่งตั้งนายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน
ต าแหน่งกรรมการเดิมท่ีว่างลง โดยนายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  เป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัครบถว้นในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

3. เสนอแต่งตั้งนายวิรไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
เพ่ิมอีก 2 ท่าน ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนกรรมการทั้งคณะเพ่ิมจากเดิม 16 ท่าน เป็น  18 ท่าน โดยทั้ง
สองท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการบริหารจดัการ
องคก์รขนาดใหญ่  สามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของบริษทัอยา่งครบถว้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งในคร้ังน้ี) ไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง
นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการเดิมท่ีวา่ง
ลง   และเสนอแต่งตั้ง นายวิรไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉายเป็นกรรมการอิสระ เพ่ิมอีก 2 
ท่าน ซ่ึงจะท าให้จ านวนกรรมการทั้งคณะเพ่ิมจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน  โดยรายช่ือกรรมการท่ี
เสนอแต่งตั้งในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

4.1 นายธงชยั จิรอลงกรณ์ กรรมการ 
4.2 นายกานต ์ตระกลูฮุน กรรมการอิสระ  
4.3 นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
4.4  นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ 
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4.5 นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (ทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง) 
4.6  นายวิรไท สนัติประภพ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพ่ิม) 
4.7 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพ่ิม) 

ส าหรับประวติั ประสบการณ์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมท่ีเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ทั้ ง 4 ท่าน รวมถึงประวติัและประสบการณ์การท างานของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ งแทนต าแหน่ง
กรรมการเดิมท่ีวา่งลง 1 ท่านและเสนอแต่งตั้งเพ่ิม 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  โดยมีหลกัเกณฑ์
วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งในคร้ังน้ี ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมีความ
ขดัแยง้หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั โดยกรรมการอิสระผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั และกรรมการอิสระท่ีเสนอแต่งตั้งใหม่มีคุณสมบติั
ความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดคุณสมบติั
กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และเป็นผูท่ี้ไม่เคยเป็นผูบ้ริหาร หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจท่ีมีนยัส าคญักบับริษทัหรือบริษทัย่อย  (นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4)   

ส าหรับการเสนอแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงนั้น คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแลว้เห็นว่า ในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น  นายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง    

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 22 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโต
ของรายได ้ก าไรของบริษทั ความสอดคลอ้งกบักิจการในขนาดเดียวกนั ตลอดจนถึงความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ีของกรรมการ โดยเห็นว่าหลักเกณฑ์การค านวณบ าเหน็จ
กรรมการในอตัราร้อยละ 0.1 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมท่ีเสนอยงัมีความเหมาะสม ตลอดจน
ควรคงอตัราค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลท่ี
ใหแ้ก่เฉพาะกรรมการจากภายนอกไวใ้นอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ีผา่นมา  
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้ เห็นชอบตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั        

รายละเอยีด เสนอพจิารณาใน 
AGM 2564 

AGM 2563 AGM 2562 

1.1    บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) 
โดยมอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง 

50.0  ลา้นบาท (1) 64.05  ลา้นบาท (2) 79.4  ลา้นบาท   

1.2    ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ     
       -  ประธาน 75,000 บาทต่อคร้ัง 75,000 บาทต่อคร้ัง 75,000 บาทต่อคร้ัง 
       -  กรรมการท่านละ  50,000 บาทต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง 

1.3  วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ
กรรมการ (เฉพาะกรรมการจาก
ภ า ย น อ ก ท่ี ไ ม่ มี ส ถ า น ะ เ ป็ น
พนักงาน/ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้ง
ของบริษทัและบริษทัในเครือ โดย
เป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีใชบ้ริการใน
โ ร ง พ ย า บ า ล ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ
โรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)  (3) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี  

(นบัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ถึง
วนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปีคร้ัง

ต่อไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี  

(นบัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ถึง
วนัประชุมสามญัผู ้
ถือ หุน้ประจ าปีคร้ัง

ต่อไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี  

(นบัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 ถึง
วนัประชุมสามญัผู ้
ถือ หุน้ประจ าปีคร้ัง

ต่อไป)  

หมายเหต ุ 
(1) ตามหลักเกณฑ์เดิม  บริษัทจะค านวณบ าเหนจ็กรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม

ตามงบการเงินรวมของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงหากค านวณบ าเหน็จกรรมการ จากงบการเงินรวมของปี 
2563 จะเป็นเงินเท่ากับ 71.4 ล้านบาท (รายได้รวม ปี 2563 เท่ากับ 71,491 ล้านบาท) อย่างไร
กต็าม  คณะกรรมการได้แสดงความจ านงขอรับบ าเหน็จกรรมการลดลง  ร้อยละ 30 จาก
จ านวนท่ีจะพึงได้รับ  ท าให้คงเหลือบ าเหน็จกรรมการท่ีเสนอขออนุมัติในคร้ังนี้ เท่ากับ 50.0 
ล้านบาท 

(2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คณะกรรมการจึงขอรับบ าเหนจ็
กรรมการ ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 30 จากจ านวนท่ีค านวณได้ตามหลักเกณฑ์เดิม  ท าให้
คงเหลือบ าเหน็จกรรมการ 64.05 ล้านบาท 

(3) ปัจจุบันกรรมการจากภายนอกท่ีมีสิทธิรับสวัสดิการรักษาพยาบาล มีจ านวน 8 ท่าน (ไม่นับ
รวมกรรมการท่ีไม่ประสงค์ต่อวาระ) ได้แก่  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ     
ศรมณี    2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  4. นายกานต์ ตระกูลฮุน   
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5. นายอาสา สารสิน 6.  นายธงชัย จิรอลงกรณ์  7. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ  และ       
8. นายสุภัค ศิวะรักษ์   

ท้ังนี้ หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีมติแต่งตั้ง นายวิรไท สันติประภพ และนายปรีดี   
ดาวฉาย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการจากภายนอกท่ีมีสิทธิได้รับวงเงินค่า
รักษาพยาบาลตามข้อ 1.3 จะมีจ านวนท้ังหมด 10 ท่าน 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของค่าเบ้ียประชุมในอตัราเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  
AGM 2564 

AGM 2563 AGM 2562 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    -  ประธาน 105,000 บาทต่อคร้ัง 105,000 บาทต่อคร้ัง 105,000 บาทต่อคร้ัง 

    -  กรรมการท่านละ  70,000  บาทต่อคร้ัง  70,000  บาทต่อคร้ัง 70,000  บาทต่อคร้ัง 

2.2 คณะกรรมการบริหาร  

    -  ประธาน  90,000  บาทต่อคร้ัง 90,000  บาทต่อคร้ัง 90,000 บาทต่อคร้ัง 

    -  กรรมการท่านละ 60,000  บาทต่อคร้ัง 60,000  บาทต่อคร้ัง 60,000 บาทต่อคร้ัง 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

    -  ประธาน 75,000  บาทต่อคร้ัง 75,000  บาทต่อคร้ัง 75,000 บาทต่อคร้ัง 

    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทต่อคร้ัง 50,000  บาทต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

    -  ประธาน 75,000  บาทต่อคร้ัง 75,000  บาทต่อคร้ัง  75,000 บาทต่อคร้ัง  

    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทต่อคร้ัง 50,000  บาทต่อคร้ัง  50,000 บาทต่อคร้ัง  

2.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

    -  ประธาน 75,000  บาทต่อคร้ัง 75,000  บาทต่อคร้ัง 75,000 บาทต่อคร้ัง 

    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทต่อคร้ัง 50,000  บาทต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2564 เน่ืองจากมีคุณสมบติัเหมาะสมครบถว้นตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.   ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 
2.   ความพร้อมในดา้นจ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
3.   ความสมเหตุผลของค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเม่ือเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั 
4.  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และส านกังานท่ีสังกดั โดยตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ 

และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้ เห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 

รายช่ือผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในคร้ังนี ้ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

ปีที่ลงลายมอืช่ือในฐานะ 
ผู้สอบบัญชีของบริษทั 

1. นายวิชาติ โลเกศกระว ี    เลขท่ี 4451 2561 - 2563 

2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ    เลขท่ี  4377 2559-2560 

3. นายส าราญ แตงฉ ่า เลขท่ี 8021 - 

 
พร้อมทั้งอนุมติัก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน  2.45 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา
เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส   1,047,000  1,047,000  1,047,000 

ค่าตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 1,403,000  1,403,000  1,403,000  

รวมค่าตอบแทน ทั้งส้ิน 2,450,000  2,450,000  2,450,000  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง และบริษทั ส านักงานอีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานตน้สังกดัของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมดไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/          
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  
(ขอ้มลูของผูท่ี้เสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
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วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนำคม 2564  

บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบติัท่ีเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ส ำหรับกำรประชุม
ใหญ่สำมญัประจ ำปี 2564 เป็นกำรล่วงหนำ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563 ถึง วนัท่ี 14 มกรำคม 2564 อย่ำงไรก็ตำม ไม่
ปรำกฏว่ำมีผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ งเป็น
กรรมกำรแต่อยำ่งใด 

อน่ึง บริษทัมีควำมตระหนกัในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และห่วงใย
ในสุขภำพของผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน  จึงไดจ้ดัตั้งจุดคดักรองตำมแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค  ซ่ึง
อำจท ำให้เกิดควำมล่ำชำ้ในกำรลงทะเบียน รวมถึงจ ำเป็นตอ้งจดัสถำนท่ีประชุมให้มีระยะห่ำงในทุกจุด  ท ำให้มี
จ ำนวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุมจ ำกดัเพียง 100 ท่ีนัง่  บริษทัจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอควำมร่วมมือใหท่้ำนผูถื้อหุน้พิจำรณำ
มอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมแทนกำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง  ส ำหรับท่ำนผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอควำมกรุณำศึกษำและปฏิบติัตำมมำตรกำรแนวทำงปฏิบติัส ำหรับกำรเขำ้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด โดยขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขำ้ร่วม
ประชุม โปรดกรอกขอ้มูลประวติัสุขภำพและกำรเดินทำงในแบบสอบถำมส ำหรับคดักรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 ท่ีไดแ้นบมำกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งน ำแบบสอบถำมดงักล่ำวมำในวนัประชุมดว้ย 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 (แพทยห์ญิงปรมำภรณ์ ปรำสำททองโอสถ) 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
 

 
 
 
 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั   
โทร. 02-310-3109, 02-310-3879, 02-310-3258 


